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������ �������� ��� ���������� ����������

�������� - ����������: ����� ��������������

� ������� �������� ��� �υ�������� ��� ��� ��� ��� ���������� ����������� �� ��� �� ��µ������ ����������.
���� ��� ���������� ���� ��µ������υ � ��������� ���������� υ�������� ���� ��� �� �������� �� ����� �µ���� ������ ��υ 
��µ������υ �υµ������µ�������� ��υ� ������� �υµµ������, ���µ�������� ��� ��������µ���� ��������� ��� �υµµ��������� 
υ�������� ���������. �� ��������� �� �������� ��µ���� µ� �� �������µ��� �����µ�������� ��� ���.
� ����υ�����µ��� �������� ��� ��� �� ��µ������ ���������� ����� �� ����� ����, µ� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������ 
��� �υ������ ���µ������/�µ���υ���µ�� ��� µ� ��� �υ������υ�� �υ������, ������� – ����� - �υ��������� � �������� �����.

1. ��������

Η επιτυχία των αθλητικών αγώνων βασίζεται σε µια αλυσίδα παραγόντων, αλληλένδετων µεταξύ τους και η ελάχιστη αδυναµία σε 
οποιονδήποτε κρίκο είναι δυνατόν να οδηγήσει σε µερική ή πλήρη κατάρρευση όλης της διοργάνωσης.

Κύριοι παράγοντες για την επιτυχία µιας διοργάνωσης είναι:

1. Ο Σχεδιασµός της διοργάνωσης,
2. Οι οικονοµικές δυνατότητες του διοργανωτή,
3. Οι εγκαταστάσεις των αγώνων 
4. Τα ξενοδοχεία,
5. Οι συνθήκες φιλοξενίας,
6. Οι συµµετέχοντες,
7. Η Τεχνική κάλυψη.

Στην Τεχνική κάλυψη συµπεριλαµβάνεται το αντίστοιχο προσωπικό και τα διατιθέµενα µέσα.
Στο τεχνικό προσωπικό υπάγονται οι διαιτητές και όσοι καλύπτουν την µετάδοση των αγώνων και την έκδοση µπουλετίν.

Αν υποθέσουµε ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες υπάρχουν και λειτουργούν τέλεια, αρκεί µια διαιτητική αποτυχία για να δηµιουργήσει 
αρνητική εικόνα για το σύνολο της διοργάνωσης.

Ένα διαιτητικό λάθος µπορεί να έχει σαν συνέπεια από την απώλεια µιας ασήµαντης παρτίδας µέχρι την πλήρη παραµόρφωση της γενικής 
κατάταξης- κύρια στην ανάδειξη των πρωταθλητών σε ατοµικό επίπεδο ή των πρωταθλητριών οµάδων στην κορυφή και των 
υποβιβαζοµένων στην βάση.

Οι συµµετέχοντες µε οποιονδήποτε τρόπο (παίκτες, συνοδοί και προπονητές) ίσως µπορούν να συγχωρήσουν ή να παραβλέψουν την 
αποτυχία σε άλλους τοµείς, αλλά δεν θα ανεχθούν την διαµόρφωση αποτελεσµάτων από λανθασµένη εφαρµογή των Κανονισµών.

Τα λάθη που µπορούµε να κάνουµε µε την παρέµβασή µας σαν διαιτητές είναι πολλά και σοβαρά, όµως το ίδιο σοβαρά – µερικές φορές 
πιο καθοριστικά - είναι τα λάθη που κάνουµε από την ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ µας (πχ πτώση σηµαίας, αντικανονική κίνηση, αγγιγµένο 
κοµµάτι, κλπ.).  
 
Ο διαιτητής δεν καταξιώνεται µόνο από την γνώση των κανονισµών αλλά και από την ικανότητα να αποφασίζει για όλες τις περιπτώσεις,
από την συνεχή παρακολούθηση των παρτίδων και από την αµεροληψία του.
Τα λάθη δεν προέρχονται µόνο από τις αποφάσεις των διαιτητών, αλλά αρκετές φορές από τις απουσίες των διαιτητών είτε είναι στην 
αίθουσα αγώνων, είτε έξω από την αίθουσα!

Στην Ελλάδα, έχουµε παράδοση ανάδειξης πολύ καλών διαιτητών, αλλά ο θεσµός της διαιτησίας χρειάζεται πολύ δρόµο για να φθάσει στο 
επίπεδο που αξίζει σε µας και στο Σκάκι.

Τα σεµινάρια δεν είναι τίποτε περισσότερο από µια νοµική υποχρέωση, δυνατότητα και ευκαιρία για να οργανώσουµε την διαιτησία 
αναδεικνύοντας και προάγοντας διαιτητές. Σε καµιά περίπτωση όµως η παρακολούθηση σεµιναρίων δεν είναι από µόνη της αρκετή για να 
καταξιωθούµε σαν διαιτητές. Είναι όµως ένα αποφασιστικό βήµα προς την σωστή κατεύθυνση.
Προσωπικά, δίνω ιδιαίτερη σηµασία στην οργάνωση των σεµιναρίων, αρκεί να έχουν δυναµική ταυτότητα και να εξελίσσονται σε εργαλεία 
περισσότερο ενηµέρωσης και ανάλυσης και λιγότερο ανάγνωσης των Κανονισµών. Να γίνουν εργαστήρια µελέτης και διαλόγου.

Με το παρόν τεύχος σηµατοδοτούµε σαν Κ.Ε.∆. και προσωπικά, την δηµιουργία ενός Νέου Σκακιστικού Τεχνικού – Ενηµερωτικού 
Εγχειριδίου, προς την κατεύθυνση του οποίου κινούµαστε και ελπίζουµε να φθάσουµε κάποια στιγµή και στο τέρµα αυτό!

Μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας,- άγνωστο πότε κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί! - θα χρειασθούµε τις βοήθειά σας, την συµµετοχή 
σας µε παρατηρήσεις, διορθώσεις, προτάσεις, δικά σας σχετικά άρθρα, κλπ.

Το ������� ���������� που επιχειρούµε να εκδώσουµε, θα συµπεριλάβει σταδιακά το σύνολο των τεχνικών σκακιστικών θεµάτων,
άρθρα, αναλύσεις και συνεχή ενηµέρωση για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και νέες αποφάσεις της FIDE, ECU  και της Ε.Σ.Ο.

Τέλος θα ήθελα να κάνω µια περιληπτική αναφορά στα θέµατα συµπεριφοράς συνοδών, προπονητών, διαιτητών και σκακιστών.
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Στα πρόσφατα Πανελλήνια Νεανικά και ∆ιασυλλογικά Πρωταθλήµατα 2008, που έγιναν στην Καλλιθέα της Χαλκιδικής, σηµειώθηκε µία 
ανησυχητική αύξηση των φαινοµένων εξαιρετικά ακραίας συµπεριφοράς συνοδών, διαιτητών και αθλητικών παραγόντων µε συνέπεια την 
διατάραξη των οµαλών συνθηκών διεξαγωγής των αγώνων. Όλες αυτές οι περιπτώσεις αυτές αντιµετωπίζονται από τον Πειθαρχικό 
Κανονισµό της Ε.Σ.Ο. και της Κ.Ε.∆. µε την επιβολή αυστηρότατων ποινών σύµφωνα µε τον Αθλητικό Νόµο.

Καλή Επιτυχία 

Βύρων Τσορµπατζόγλου 

2.  ���������� ���������� E.�.�.

Ο παρών Κανονισµός ∆ιαιτησίας της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) καταρτίστηκε, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των 
άρθρων 44 ��� 45 ��υ �. 2725/1999, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 67 ��� 68 ��υ �. 3057/2002, µε σκοπό να ρυθµίσει 
διεξοδικά τα θέµατα που αφορούν τη διαιτησία, να κατοχυρώσει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονοµίας µεταξύ των 
διαγωνιζοµένων αθλητικών σωµατείων και αθλητών και να διασφαλίσει το ανεπηρέαστο του έργου των οργάνων διαιτησίας και γενικά των 
διαιτητών.

����� 1 ��µ�������� ��� ��������� ����������� �µ���������.

Τα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της διαιτησίας στο άθληµα του σκακιού (ζατρικίου) ανήκουν στην αρµοδιότητα της 
Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας.

Η Ε.Σ.Ο. ασκεί τις αρµοδιότητές της στα θέµατα διαιτησίας µε τα όργανά της που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό.

����� 2   ������ ���������� ��� �����.

1. Στην Ε.Σ.Ο. λειτουργεί το όργανο διαιτησίας µε την ονοµασία Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας (Κ.Ε.∆.), η οποία αποτελείται από πέντε (5) 
µέλη και η διάρκεια της θητείας της είναι διετής, που µπορεί να ανανεώνεται.

2. Η Κ.Ε.∆. συγκεντρώνει όλες τις αρµοδιότητες σχετικά µε την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισµό και τον πειθαρχικό έλεγχο των 
διαιτητών των αγώνων σκακιού. Η Κ.Ε.∆., επίσης, συνεργάζεται µε την Ε.Σ.Ο. και την Οµοσπονδία διαιτητών για θέµατα που αφορούν την 
ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας. Ακόµη συνεργάζεται µε την Οµοσπονδία ∆ιαιτητών για την προεπιλογή και αξιολόγηση των 
διαιτητών και τη διοργάνωση κεντρικών και περιφερειακών σεµιναρίων.

3. Η Κ.Ε.∆. στελεχώνεται από µη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές διαιτησίας. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν 
οι πιο πάνω, στελεχώνεται από µη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτατης κατηγορίας αγώνων και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ούτε οι ως 
άνω, η Κ.Ε.∆. στελεχώνεται από εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές διαιτησίας.

4. Τα µέλη της Κ.Ε.∆. ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) της Ε.Σ.Ο., µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των 
µελών του και µπορούν να παυτούν µόνο µε απόφαση των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών του ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο., για ιδιαίτερα σπουδαίο 
λόγο. Το ∆.Σ. επίσης της Ε.Σ.Ο. ορίζει από τα µέλη της Κ.Ε.∆. τον πρόεδρο αυτής. Ο πρόεδρος ορίζει τον αναπληρωτή του, ο οποίος τον 
αντικαθιστά στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κ.Ε.∆., µπορεί να ορίζεται από το ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο. υπάλληλος του διοικητικού της προσωπικού.

5. Στο πλαίσιο των ως άνω αρµοδιοτήτων η Κ.Ε.∆. ιδίως:

α. Ενισχύει το επιτελικό έργο της Ε.Σ.Ο. σχετικά µε τη διαιτησία και κυρίως µε τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.

β. Εισηγείται στο ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο. και στην Οµοσπονδία ∆ιαιτητών την οργάνωση και λειτουργία σχολών διαιτησίας και την οργάνωση 
σεµιναρίων στους διαιτητές. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται µε την Οµοσπονδία ∆ιαιτητών, παρέχοντας γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες.

γ. Παρακολουθεί το έργο των διαιτητών και προβαίνει στην αξιολόγηση, προαγωγή και επιλογή αυτών, µε βάση τα κριτήρια και τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού.

δ. Ορίζει τους διαιτητές στους διάφορους αγώνες που διεξάγονται.
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ε. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο στους διαιτητές.
στ. Εισηγείται στο ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο. για τυχόν τροποποιήσεις στον παρόντα Κανονισµό ∆ιαιτησίας ή σε άλλες διατάξεις που ρυθµίζουν 
θέµατα διαιτησίας.

ζ. Ενηµερώνει τους διαιτητές σχετικά µε ερµηνευτικές διατάξεις των Κανονισµών της Παγκόσµιας Σκακιστικής Οµοσπονδίας και 
επιµελείται της µετάφρασης των τροποποιήσεων σ’ αυτούς.

η. Εισηγείται στο ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο. τον Κανονισµό λειτουργίας της Κ.Ε.∆. και των λοιπών οργάνων διαιτησίας και τυχόν τροποποιήσεις 
αυτού.

θ. Τηρεί τις εκθέσεις διαιτησίας που υποβάλλουν οι διαιτητές στους αγώνες που ορίζονται.

ι. Προτείνει τους διαιτητές σε αποστολές στο εξωτερικό για επιµόρφωση ή για αγώνες.

ια. Ασχολείται µε κάθε άλλο θέµα σχετικό µε διαιτησία που της ανατίθεται από το ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο. και που δεν ανήκει στην αρµοδιότητα 
άλλου οργάνου.

5. Προκειµένου για αγώνες τοπικού ενδιαφέροντος µπορούν να συγκροτούνται, µε απόφαση του ∆.Σ. της οικείας αθλητικής ένωσης,
τριµελή τοπικά όργανα διαιτησίας, τα οποία συγκεντρώνουν όλες τις αρµοδιότητες σχετικά µε τη διαιτησία των πρωταθληµάτων και άλλων 
αγώνων της δικαιοδοσίας τους. Η θητεία των µελών των τοπικών οργάνων έχει διάρκεια δύο (2) ετών, τα οποία ασκούν τα καθήκοντά τους 
σε συνεργασία µε την Κ.Ε.∆. και παύονται µε απόφαση του ∆.Σ. της οικείας αθλητικής ένωσης κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του 
άρθρου αυτού. Τα τοπικά όργανα διαιτησίας υπόκεινται στον έλεγχο της Κ.Ε.∆.

6. Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άµεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της 
Ε.Σ.Ο. ή της οικείας αθλητικής ένωσης.

7. Με απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο. θεσπίζεται κανονισµός λειτουργίας των οργάνων διαιτησίας.

8. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 ισχύουν ανάλογα για τα µέλη των οργάνων διαιτησίας, τα οποία δεν µπορούν να 
συµµετέχουν στα όργανα αυτά, εφόσον έχουν κώλυµα από τα προβλεπόµενα στις ως άνω διατάξεις.

����� 3 ��������� �� �������� ��� µ� �� ��������.

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, οι διαιτητές σκακιού διακρίνονται σε διαιτητές εν ενεργεία και σε διαιτητές µη
εν ενεργεία.

1. Η ιδιότητα του διαιτητή εν ενεργεία αποκτάται µε την κτήση του διπλώµατος διαιτητή, την έγκριση της εγγραφής του στο µητρώο 
διαιτητών που τηρείται από την Οµοσπονδία ∆ιαιτητών ή Σύνδεσµο ∆ιαιτητών και µε την υποβολή σχετικής δήλωσης ενεργείας προς την 
Οµοσπονδία ∆ιαιτητών ή Σύνδεσµο ∆ιαιτητών.

∆ιαιτητής µη εν ενεργεία θεωρείται ο διαιτητής ο οποίος δεν έχει διαιτητεύσει καµία διοργάνωση εσωτερικού ή εξωτερικού επί δύο (2) 
συνεχόµενες αγωνιστικές περιόδους.

2. Για τη στελέχωση των οργάνων διαιτησίας και την κάλυψη άλλων θέσεων αυτής που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό, ως 
επιλέξιµοι διαιτητές µη εν ενεργεία κρίνονται όσοι:

α. Είχαν ευδόκιµη προσφορά υπηρεσιών ως διαιτητές για µια τριετία.

β. Έχουν παρακολουθήσει στις προηγούµενες δύο αγωνιστικές περιόδους πρόγραµµα ειδικού επιµορφωτικού σεµιναρίου που οργανώνεται 
από την Οµοσπονδία ή τον Σύνδεσµο ∆ιαιτητών, σε συνεργασία µε την Κ.Ε.∆. και την Ε.Σ.Ο. και έχουν τελειώσει µε επιτυχία τις 
προβλεπόµενες στο πρόγραµµα αυτό προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

γ. Έχουν συµπληρώσει ένα έτος τουλάχιστον από την οριστική διαγραφή τους από τους πίνακες των εν ενεργεία διαιτητών.

δ. Έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στην Οµοσπονδία ή Σύνδεσµο ∆ιαιτητών ή στην Κ.Ε.∆. ζητώντας να χρησιµοποιηθούν σε συγκεκριµένο 
όργανο ή θέση διαιτησίας.

����� 4   ����� ��� ��������� ��υ �������� – �����µ� ���������� – ������ ��� ��µ������ ����������.

Την ιδιότητα του διαιτητή λαµβάνουν οι κάτοχοι διπλώµατος σχολής διαιτησίας σκακιού, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση αυτής.

1. Σχολές: Για να συµµετάσχει ο ενδιαφερόµενος στη σχολή διαιτησίας πρέπει:

α. Να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β. Να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ. Να µη συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύµατα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει.
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Η Οµοσπονδία ∆ιαιτητών οργανώνει και διεξάγει τις σχολές διαιτησίας στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό,
συνεργάζεται µε την Ε.Σ.Ο., τις αθλητικές ενώσεις αυτής και την Κ.Ε.∆. Ορίζει τους καθηγητές διαιτησίας που θα διδάσκουν στις σχολές 
και οι οποίοι θα πρέπει να είναι διεθνείς διαιτητές µεγάλης εµπειρίας, τη διδακτέα ύλη και την εξεταστική επιτροπή.

2. Σεµινάρια: Τα σεµινάρια διαιτησίας είναι δύο ειδών: Τα επιµορφωτικά και τα ενηµερωτικά.

α. Τα επιµορφωτικά σεµινάρια διοργανώνονται από την Οµοσπονδία ή Σύνδεσµο ∆ιαιτητών, που ορίζει τους καθηγητές που θα διδάσκουν 
τη διδακτέα ύλη και την εξεταστική επιτροπή. Συνεργάζεται για τα σεµινάρια αυτά µε την Κ.Ε.∆. και την Ε.Σ.Ο. Τα σεµινάρια αυτά 
διεξάγονται:

α.α. Στους υποψηφίους να καταταγούν στην Α΄ και Β΄ κατηγορία διαιτητές και 

α.β. Στους µη εν ενεργεία υποψηφίους για στελέχωση των επιτροπών διαιτησίας και άλλων θέσεων αυτών.

Όλοι οι πιο πάνω υφίστανται γραπτή και προφορική δοκιµασία, όταν λήξουν τα µαθήµατα που διδάσκονται. Στις γραπτές εξετάσεις 
εξασφαλίζεται η ανωνυµία των εξεταζοµένων. Στα επιµορφωτικά σεµινάρια διδάσκονται, εκτός άλλων, υποχρεωτικά και τα εξής: α.
Κανονισµός της Παγκόσµιας Σκακιστικής Οµοσπονδίας – Federation Internationale Des Echecs (F.I.D.E.) (και ερµηνεία αυτού), β.
Συστήµατα αγώνων και γ. Κανονισµοί της Ε.Σ.Ο. � ��� ��υ ���������� �����µ���� ���υ� υ�������υ� ���� ��� ��� ������ ��� 
��µ�������.

β. Τα ενηµερωτικά σεµινάρια διοργανώνονται από την Οµοσπονδία ή τον Σύνδεσµο ∆ιαιτητών, σε συνεργασία µε την Κ.Ε.∆. και την Ε.Σ.Ο.
Στα σεµινάρια αυτά γίνεται υπενθύµιση θεµάτων που διδάσκονται στα επιµορφωτικά και ενηµέρωση των διαιτητών για τις τροποποιήσεις 
που έχουν επέλθει σε άρθρα των Κανονισµών και σε συστήµατα αγώνων.

����� 5   ���������� ���������.

Οι διαιτητές αξιολογούνται από την Κ.Ε.∆. και ������������� ���’ ���� στις πιο κάτω κατηγορίες, σύµφωνα µε τα τυπικά τους προσόντα 
και τις επιδόσεις και ικανότητές τους, κατά τα ειδικότερα καθοριζόµενα σε επόµενες διατάξεις του παρόντος Κανονισµού.

---∆ιαιτητές Γ΄ κατηγορίας (∆ΓΚ)
---∆ιαιτητές Β΄ κατηγορίας (∆ΒΚ)
---∆ιαιτητές Α΄ κατηγορίας (∆ΑΚ)

Επίσης υπάρχει και ιδιαίτερη κατηγορία διαιτητών, οι διεθνείς διαιτητές (∆∆-ΙΑ και ∆∆-FA) αντίστοιχα µε τους τίτλους International και 
F.I.D.E. arbiters. 
 
Η κατάταξη των διαιτητών γίνεται κατ’ έτος το µήνα �����υ����, ύστερα από αξιολόγησή τους από την Κ.Ε.∆.

1. ��������� �� ����������:

Στην κατηγορία των διαιτητών Γ΄ κατηγορίας κατατάσσονται αρχικά και για µια αγωνιστική περίοδο όσοι αποκτούν δίπλωµα της σχολής 
διαιτησίας. Από ��� ���µ��� �µ�� ���������� �������, ����µ���υ� ���� ��������� �υ�� ����:

�. ����� ��� ��� 18 ���� 

β. Έχει διαπιστωθεί µια σχετικά καλή τους απόδοση στους αγώνες που διαιτήτευσαν.

γ. Έχουν επιδείξει διαπιστωµένα καλή διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Επίσης στην κατηγορία των διαιτητών Γ΄ κατηγορίας κατατάσσονται και όσοι διαιτητές υποβιβάζονται από τη Β΄ κατηγορία διαιτητών.

Οι διαιτητές Γ΄ κατηγορίας µπορούν να διαιτητεύουν ως ������ ��������� στους εξής αγώνες: Εσωτερικά πρωταθλήµατα συλλόγων,
ατοµικά τουρνουά συλλόγων χωρίς διεθνή αξιολόγηση, διασυλλογικά πρωταθλήµατα ενώσεων και τοπικών επιτροπών και ως βοηθοί 
διαιτητές πανελλήνια ατοµικά και διασυλλογικά πρωταθλήµατα, διεθνή ατοµικά και διασυλλογικά τουρνουά και πρωταθλήµατα.

������ � ������ ������ ��� ��� ��� ��� ���������, �������� ��� ��µ��������� ��� ���������.

2. ��������� �� ����������:

Στη Β΄ κατηγορία διαιτητών κατατάσσονται:

α. Οι διαιτητές που:

α.α. Έχουν τελειώσει µε επιτυχία τη γραπτή και πρακτική δοκιµασία σε σεµινάριο που διεξάγεται για υποψήφιους ��������� �� 
����������, προς διαπίστωση των γνώσεών τους οι οποίες απαιτούνται για την κατηγορία αυτή.

α.β. Έχει διαπιστωθεί η καλή τους απόδοση στους αγώνες που διαιτήτευσαν.

α.γ. Έχουν διαπιστωµένα επιδείξει καλή διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων τους.
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β. Οι διαιτητές που:

Ανήκαν στην Α΄ κατηγορία και υποβιβάστηκαν από την Κ.Ε.∆. στη Β΄ κατηγορία.

Οι διαιτητές Β΄ κατηγορίας µπορούν να διαιτητεύσουν στους εξής αγώνες:

∆ιασυλλογικά πρωταθλήµατα Β΄ και Γ΄ εθνικής κατηγορίας, εσωτερικά πρωταθλήµατα συλλόγων, ατοµικά τουρνουά συλλόγων χωρίς 
διεθνή αξιολόγηση, διασυλλογικά πρωταθλήµατα ενώσεων και τοπικών επιτροπών και ως βοηθοί διαιτητές πανελλήνια ατοµικά και 
διασυλλογικά πρωταθλήµατα, διεθνή ατοµικά και διασυλλογικά τουρνουά και πρωταθλήµατα.

������ � ������ ������ ��� ��� ��� ��� ���������, �������� ��� ��µ��������� ��� ���������.

3. ��������� �� ����������:

α. Στην Α΄ κατηγορία διαιτητών κατατάσσονται οι διαιτητές που:

α.α. Έχουν τελειώσει µε επιτυχία τη γραπτή και πρακτική δοκιµασία σε σεµινάριο που διεξάγεται για υποψηφίους διαιτητές Α΄ κατηγορίας,
προς διαπίστωση των γνώσεών τους που απαιτούνται για την κατηγορία αυτή.

α.β. Έχει διαπιστωθεί η καλή τους απόδοση στους αγώνες που διαιτήτευσαν.

α.γ. Έχουν επιδείξει καλή διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι διαιτητές Α΄ κατηγορίας µπορούν να διαιτητεύουν ως κύριοι διαιτητές στους εξής αγώνες: Πάσης φύσεως διασυλλογικά τουρνουά και 
πρωταθλήµατα και σε µη διεθνή τουρνουά µε διεθνή αξιολόγηση και ως βοηθοί διαιτητές σε πάσης φύσεως σκακιστικούς αγώνες.

������ � ������ ������ ��� ��� ��� ��� ���������, �������� ��� ��µ��������� ��� ���������.

4. �������� ���������:

∆ιεθνείς διαιτητές είναι οι διαιτητές που αποκτούν την ιδιότητα αυτή µε απόφαση της F.I.D.E. Οι διεθνείς διαιτητές µπορούν να 
διαιτητεύουν ως κύριοι διαιτητές (chief arbiters) σε πάσης φύσεως σκακιστικούς αγώνες.

Λόγω του συστήµατος αξιολόγησης της F.I.D.E., η Κ.Ε.∆. υποβάλλει στην Ε.Σ.Ο. πρόταση µόλις ο διαιτητής Α΄ κατηγορίας συµπληρώσει 
τις προϋποθέσεις για τον τίτλο του διεθνούς διαιτητή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου.

Η ως άνω πρόταση που υποβάλλει η Κ.Ε.∆. µε τους προτεινόµενους διαιτητές δεν είναι δεσµευτική για το ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο.

Ακολούθως το ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο. προτείνει στη F.I.D.E. τους διαιτητές, για να κρίνει αυτή ποιους θα κάνει διεθνείς.

������ � ������ ������ ��� ��� ��� ��� ���������, �������� ��� ��µ��������� ��� ���������.

����� 6   ������ ��υ ����υ ��� �� �������� ��� µ� �� �������� ���������.

1. ∆ιαιτητής εν ενεργεία δεν µπορεί να ασκήσει το έργο του διαιτητή σε οποιαδήποτε διοργάνωση αγώνων που ανήκει στη δικαιοδοσία της 
Ε.Σ.Ο., �� ��� ����� �������µµ���� ���� ������ ������ ����µ�� ��������� ��� �.�.�. � ��� ������� ��������� ������ (��� ���� 
�υ��������� ��� �����υ���� �’ �υ�� ������ �������� ����������). Η εγγραφή των διαιτητών εν ενεργεία στους οικείους πίνακες ορισµού 
διαιτητών γίνεται, ύστερα από επιλογή από την Κ.Ε.∆. ή από την τοπική επιτροπή διαιτησίας, ανάλογα, των κατάλληλων διαιτητών κατά 
κατηγορία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισµού.

2. ∆ιαιτητής µη εν ενεργεία δεν µπορεί να επιλεγεί ως µέλος οργάνου διαιτησίας ή για κάλυψη άλλης θέσης αυτής, αν δεν είναι 
εγγεγραµµένος στον οικείο πίνακα.

����� 7  ���������� ����������� ��� ��������� �� ���������� ��� �� �������� ��������� – �������.

1. Η Οµοσπονδία ή ο Σύνδεσµος ∆ιαιτητών αποστέλλει το αργότερο µέχρι το τέλος κάθε έτους στην Κ.Ε.∆. πίνακα όλων των κατηγοριών 
των εν ενεργεία διαιτητών, µαζί µε τα στοιχεία που τους αφορούν (αριθµό αγώνων που διαιτήτευσαν κατά κατηγορία πρωταθληµάτων ή
άλλων αγώνων, πειθαρχική κατάσταση κλπ.), καθώς επίσης και έγγραφη αιτιολογηµένη πρότασή της προς την Κ.Ε.∆., για το ποιοι διαιτητές 
κρίνονται ικανοί για την ανάλογη κατάταξή τους σε κατηγορίες και ένταξή τους στους οικείους πίνακες ορισµού σε αγώνες πρωταθληµάτων 
και λοιπούς αγώνες.

Στους καταλόγους διαιτητών του πίνακα που παραλαµβάνει η Κ.Ε.∆. από την Οµοσπονδία ή Σύνδεσµο ∆ιαιτητών µπορεί να προσθέσει και 
άλλους διαιτητές.

2. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες διαιτητές οφείλουν να υποβάλουν:
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�. ������ �υµµ������.

β. Αντίγραφο ποινικού µητρώου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυµα από τα 
προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει, και ότι, σε περίπτωση επιγενόµενης εµφάνισης ενός τέτοιου 
κωλύµατος, θα υπάρξει συµπληρωτική δήλωση.

γ. Αποδεικτικό ότι υπέβαλαν, κατά το τελευταίο έτος δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων τους και των ανήλικων ή
προστατευόµενων τέκνων τους στον αρµόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τις διατάξεις του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155, Α΄), 
καθώς επίσης και στο Ελεγκτικό Συµβούλιο.

3. Ακολούθως η Κ.Ε.∆. το αργότερο µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του ίδιους έτους προβαίνει σε αξιολόγηση των ως άνω διαιτητών και 
επιλέγει, µόνο µε βάση το σύνολο των στοιχείων αξιολόγησης του άρθρου 5 του παρόντος, τους διαιτητές που κρίνονται κατάλληλοι για την 
κατάταξή τους σε κάποια κατηγορία και εγγραφή τους στον πίνακα ορισµού διαιτητών.

4. Όποιος υποψήφιος διαιτητής συµπεριληφθεί σε πίνακες χωρίς να έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 2
του παρόντος άρθρου, διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες. Αν ο υποψήφιος υποβάλει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει επιγενόµενο 
κώλυµα της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, διαγράφεται από τους πίνακες και δεν θα µπορεί εφεξής να συµµετέχει σε 
όργανα διαιτησίας.

5. ∆εν επιτρέπεται να επιλεγεί και να καταταγεί διαιτητής στην ίδια ή σε ανώτερη κατηγορία, εφόσον αυτός κατά την αγωνιστική περίοδο 
που πέρασε τιµωρήθηκε τελεσίδικα µε ποινή πάνω από τρεις (3) µήνες αποκλεισµό από διαιτησία αγώνων.

6. ∆ιαιτητής που δεν είχε συµµετάσχει σε αγώνες επί τρεις συνεχόµενες αγωνιστικές περιόδους και ως εκ τούτου συµπεριλαµβάνεται στους 
πίνακες των µη εν ενεργεία διαιτητών, επανεντάσσεται στην κατηγορία όπου ανήκε προτού συµπεριληφθεί σε αυτούς αυτοδικαίως µε την 
πρώτη συµµετοχή του σε αγώνα.

∆ιαιτητής που δεν είχε συµµετάσχει σε αγώνες επί τέσσερις ή περισσότερες συνεχόµενες αγωνιστικές περιόδους και ως εκ τούτου 
συµπεριλαµβάνεται στους πίνακες των µη εν ενεργεία διαιτητών, επανεντάσσεται στην κατηγορία όπου ανήκε πριν τη συµπερίληψή του σε 
αυτούς µετά τη συµµετοχή του µε επιτυχία σε γραπτή και πρακτική δοκιµασία σε σχετικό σεµινάριο, άλλως στην αµέσως κατώτερη 
κατηγορία.

8. Στους καταρτιζόµενους πίνακες οι διαιτητές εγγράφονται µε αλφαβητική σειρά.

9. Η ισχύς των πινάκων είναι ετήσια. Οι πίνακες κοινοποιούνται στην Ε.Σ.Ο., στις αθλητικές ενώσεις της Ε.Σ.Ο., στην Οµοσπονδία και 
στους Συνδέσµους ∆ιαιτητών.

10. ∆ιαιτητής που έχει τιµωρηθεί την ίδια αγωνιστική περίοδο µε ποινή προσωρινού αποκλεισµού δύο φορές τουλάχιστον και η συνολική 
ποινή υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες τίθεται αυτοδικαίως εκτός πινάκων ορισµού διαιτητών για την αγωνιστική περίοδο που διανύεται.

11. Επανεγγραφή διαιτητή που διαγράφηκε.

∆ιαιτητής που διαγράφηκε από τον πίνακα ορισµού διαιτητών ορισµένης κατηγορίας στην οποία είχε καταταγεί, λόγω πειθαρχικού 
παραπτώµατος, δεν µπορεί να κριθεί εκ νέου για την εγγραφή του στον εν λόγω πίνακα, πριν από την παρέλευση διετίας από τη διαγραφή.

����� 8   ����µ�� ���������.

1. Η Κ.Ε.∆. ορίζει τους διαιτητές των εκάστοτε αγώνων πρωταθληµάτων και λοιπών διοργανώσεων σε ειδικές προς τούτο συγκαλούµενες 
συνεδριάσεις, µε επιλογή διαιτητών από τους αντίστοιχους πίνακες.

2. Η Κ.Ε.∆., ανάλογα µε την κρισιµότητα των αγώνων, µπορεί να χρησιµοποιεί διαιτητές ανώτερης κατηγορίας σε αγώνες που συµµετέχουν 
διαιτητές κατώτερων κατηγοριών.

����� 9   �����µ������ ���������.

1. Οι διαιτητές δικαιούνται αποζηµίωσης για κάθε αγώνα στον οποίο ασκούν καθήκοντα διαιτητή, καθώς επίσης, σε περίπτωση διαιτησίας 
σε αγώνα εκτός της έδρας τους, και εξόδων κίνησης, διαµονής και διατροφής.

2. Το ύψος των ποσών των αποζηµιώσεων και των εξόδων κίνησης, διαµονής και διατροφής των διαιτητών, καθώς και ο τρόπος καταβολής 
τους, καθορίζονται από το ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο., ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆. και της Οµοσπονδίας ή Συνδέσµου ∆ιαιτητών, πριν από την 
έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.

����� 10   ���������� ��������� – ����µ���.

1. ∆ιαιτητές έχουν το δικαίωµα, ύστερα από την επιλογή τους και πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, να δηλώνουν εγγράφως 
στην Κ.Ε.∆. ότι δεν επιθυµούν να διευθύνουν τους αγώνες κάποιου σωµατείου ή µέχρι δύο αθλητών, οπότε δεν συµπεριλαµβάνονται στους 
αντίστοιχους ορισµούς.

2. Εάν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου διαιτητής ζητήσει εγγράφως από την Κ.Ε.∆. εξαίρεση κάποιου σωµατείου ή αθλητή, το 
αίτηµά του µπορεί να εγκριθεί εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει σπουδαίος και σοβαρός λόγος.
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����� 11   �� ��������� ��� ���������.

1. Στα καθήκοντα του διαιτητή συµπεριλαµβάνονται:

α. Άφιξη στον αγωνιστικό χώρο 20-30 ����� ���� ��� ������ ��� ������ και προπαρασκευή των σχετικών µε τη διαιτησία.

β. Παραµονή στον αγωνιστικό χώρο µέχρι τη λήξη των αγώνων.

γ. Ενηµέρωση των φύλλων αγώνων.

δ. Επίλυση των ζητηµάτων που τυχόν δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών της 
F.I.D.E. και της Ε.Σ.Ο. καθώς και των όρων της προκήρυξης των αγώνων.

ε. Τήρηση των αποφάσεων του ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο. και της προκήρυξης των αγώνων.

στ. Κλήρωση ή ορισµό ζευγών, αν απαιτείται.

ζ. Φύλαξη των φακέλων διακοπών, αν απαιτείται.

η. Υποβολή µετά τη λήξη των αγώνων (και το αργότερο µέσα σε 48 ώρες) έκθεσης και επικυρωµένου αναλυτικού πίνακα αποτελεσµάτων,
που να περιέχει το ονοµατεπώνυµο, τον αριθµό µητρώου, τον τίτλο και το βαθµό αξιολόγησης του σκακιστή, το σωµατείο του, τα 
αποτελέσµατα όλων των παιγµένων παρτίδων (µε ιδιαίτερη µνεία για τα αποτελέσµατα χωρίς αγώνα), καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο µπορεί 
να ζητεί η προκήρυξη των αγώνων.

2. Σε περίπτωση ορισµού κύριου διαιτητή (chief arbiter), τα καθήκοντα του διαιτητή, όπως αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο του 
άρθρου αυτού, αναφέρονται στον κύριο διαιτητή. Πλέον αυτών, ο κύριος διαιτητής έχει τη γενική εποπτεία των αγώνων και ορίζει τα 
καθήκοντα των λοιπών διαιτητών.
3. Κύριος διαιτητής αγώνων (chief arbiter) σε πανελλήνια ατοµικά και διασυλλογικά πρωταθλήµατα και διεθνή τουρνουά, ορίζεται µ��� 
������� ��������� από τον ετήσιο κατάλογο ενεργών διεθνών διαιτητών που καταρτίζεται την 1/1 κάθε χρόνου από την Κ.Ε.∆. Σε 
περίπτωση δηλωµένης αδυναµίας όλων των διεθνών διαιτητών του παραπάνω καταλόγου, ορίζεται έµπειρος διαιτητής Α΄ κατηγορίας.

����� 12   ����������� ������� ���������.

1. Ο διαιτητής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οφείλει να τηρεί τους οικείους Κανονισµούς της F.I.D.E. και της Ε.Σ.Ο., τις 
προκηρύξεις αγώνων, τις εγκυκλίους, οδηγίες και αποφάσεις των επιτροπών διαιτησίας και των λοιπών οργάνων της εκάστοτε 
διοργανώτριας αρχής, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, καθώς επίσης και τις αρχές της καλής πίστης, της αθλητικής δεοντολογίας 
και χρηστότητας, του αθλητικού πνεύµατος, του έντιµου συναγωνισµού και της ηθικής. Επίσης ο διαιτητής οφείλει να επιδεικνύει εν γένει 
άψογη αθλητική και κοινωνική διαγωγή και ήθος.

2. Ο διαιτητής που ενεργεί κατά παράβαση των ανωτέρω υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωµα που τιµωρείται, ανάλογα µε τη βαρύτητα 
αυτού και τις περιστάσεις κατά τις οποίες αυτό τελέστηκε, µε τις ποινές της έγγραφης επίπληξης, του προσωρινού αποκλεισµού από 
διευθύνσεις αγώνων και της διαγραφής από τους πίνακες όλων των κατηγοριών. Η πειθαρχική δίωξη διαιτητή γίνεται ύστερα από έγγραφη 
αναφορά αρµοδίου οργάνου.

3. Ειδικότερα µεταξύ των πειθαρχικών παραπτωµάτων του διαιτητή περιλαµβάνονται ιδίως τα εξής, για την τέλεση των οποίων 
επιβάλλονται οι πιο κάτω ποινές, που αναφέρονται µέσα σε παρένθεση:

α. Η πληµµελής άσκηση των καθηκόντων του (ποινή έγγραφης επίπληξης ή αποκλεισµού µέχρι 6 µηνών). 
 
β. Η αδικαιολόγητη άρνηση συµµετοχής του σε αγώνα για τον οποίο είχε οριστεί (ποινή αποκλεισµού 2 µηνών). 
 
γ. Η µη προσέλευσή του σε αγώνα ή η προσέλευσή του µετά την έναρξη του αγώνα στον οποίο είχε οριστεί ή αποχώρησή του πριν από τη 
λήξη του αγώνα, αδικαιολόγητα (ποινή αποκλεισµού 1-3 µηνών). 

δ. Η συµµετοχή του σε αγώνα, χωρίς την έγκριση του αρµόδιου οργάνου (ποινή αποκλεισµού 2-4 µηνών). 
 
ε. Η παράβαση (κακή εφαρµογή) των τεχνικών κανονισµών του σκακιού (ποινή αποκλεισµού µέχρι 6 µηνών). 
 
ζ. Η παραποίηση του φύλλου αγώνα, της έκθεσης ή του επικυρωµένου πίνακα αποτελεσµάτων (ποινή αποκλεισµού 12 έως 18 µηνών). 
 
η. Η µη συµµόρφωσή του στις διατάξεις των προκηρύξεων αγώνων, του παρόντος Κανονισµού, στις οδηγίες, εγκυκλίους και αποφάσεις των 
οργάνων διαιτησίας και της Ε.Σ.Ο. (ποινή έγγραφης επίπληξης ή αποκλεισµού µέχρι 6 µηνών).  
 
θ. Η λόγω ή έργω υβριστική, απρεπής, ανάρµοστη συµπεριφορά του προς τα µέλη των πάσης φύσεως οργάνων διοίκησης του σκακιού και 
της διαιτησίας, προς τους αθλητές, προπονητές, άλλα πρόσωπα που συµµετέχουν στους αγώνες και στους φιλάθλους (ποινή αποκλεισµού 3-
12 µηνών). Επίσης η βάναυση συµπεριφορά του προς τα ως άνω πρόσωπα (ποινή αποκλεισµού 1 1/2-2 έτη ή διαγραφή). 
 
ι. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο πολιτική ενεργοποίησή του, στο πλαίσιο των διαιτητικών καθηκόντων του (ποινή αποκλεισµού 3-12 µηνών). 
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ια. Η δωροδοκία του, καθώς και η άµεση ή έµµεση αποδοχή ωφεληµάτων ή προνοµίων οιασδήποτε φύσης, που σχετίζεται µε την άσκηση 
της διαιτητικής του δραστηριότητας (ποινή αποκλεισµού 1-2 ετών ή διαγραφή). 
 
ιβ. Η προφορική ή έγγραφη διατύπωση δυσµενών κρίσεων κατά των µελών των πάσης φύσεως οργάνων διοίκησης του σκακιού και της 
διαιτησίας, καθώς και κατά συναδέλφων του (ποινή έγγραφης επίπληξης έως αποκλεισµού 9 µηνών). 
 
ιγ. Κάθε ενέργεια της αθλητικής ή κοινωνικής ζωής του που προκαλεί µείωση του κύρους αυτού ως διαιτητή ή συνιστά δυσφήµιση του 
αθλήµατος του σκακιού (ποινή αποκλεισµού µέχρι 2 ετών ή διαγραφή). 
 
4. Υποτροπή. Σε περίπτωση τέλεσης νέου πειθαρχικού παραπτώµατος από τον ίδιο διαιτητή κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο (παράβαση 
καθ΄υποτροπήν), η προβλεπόµενη για το νέο πειθαρχικό παράπτωµα ποινή αυξάνεται στο διπλάσιο.

5. Συγχώνευση ποινών. Εάν ο διαιτητής υπέπεσε σε περισσότερα από ένα πειθαρχικά παραπτώµατα, για τον καθορισµό της συνολικής 
ποινής του που θα του επιβληθεί, προστίθεται στη µεγαλύτερη ποινή το µισό της προβλεπόµενης ποινής για το άλλο ή για τα άλλα 
παραπτώµατα που τέλεσε.

6. Πρωτοβάθµιο πειθαρχικό όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών είναι η Κ.Ε.∆. και δευτεροβάθµιο το Ανώτατο Συµβούλιο 
Επίλυσης Αθλητικών ∆ιαφορών (Α.Σ.Ε.Α.∆.). 
 
7. Την πειθαρχική δίωξη στους διαιτητές που υπέπεσαν σε παράπτωµα ασκούν η Κ.Ε.∆., το ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο., το ∆.Σ. της οικείας αθλητικής 
ένωσης και η τυχόν τοπική επιτροπή διαιτησίας.

8. Όταν ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, ο παραπεµπόµενος διαιτητής τίθεται σε διαθεσιµότητα, µέχρι την έκδοση της απόφασης από την Κ.Ε.∆.
Το χρονικό διάστηµα της διαθεσιµότητας δεν µπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ηµέρες. Αν του επιβληθεί ποινή προσωρινού αποκλεισµού 
από διαιτησία σε αγώνες, ο χρόνος έκτισης της ποινής αρχίζει από την ηµεροµηνία που τέθηκε σε διαθεσιµότητα ο διαιτητής.

9. Η απόφαση της Κ.Ε.∆. εκδίδεται, ύστερα από κλήση του διαιτητή σε απολογία. Η κλήση σε απολογία επιδίδεται στον διαιτητή 
τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Κ.Ε.∆. και καθορίζει σαφώς το αποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα. Στην κλήση,
επίσης, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος, ο χώρος, η ηµεροµηνία και η ώρα συνεδρίασης της Κ.Ε.∆. που θα επιληφθεί του παραπτώµατος. Η
απολογία µπορεί να είναι προφορική ή έγγραφη. Πριν από την απολογία του, ο διαιτητής έχει δικαίωµα να λάβει γνώση των στοιχείων του 
φακέλου της υπόθεσής του.

10. Η πειθαρχική ποινή εκδίδεται από την Κ.Ε.∆. το αργότερο µέσα σε οχτώ (8) ηµέρες από τη συνεδρίαση αυτής και κοινοποιείται στον 
διαιτητή, στην Ε.Σ.Ο. και στον Σύνδεσµο ∆ιαιτητών στον οποίο ανήκει αυτός. Επίσης κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ένωση και στην 
τυχόν τοπική επιτροπή διαιτησίας, αν η απόφαση αφορά διαιτητή που συµµετέχει σε αγώνες της ένωσης.

11. Κατά της απόφασης της Κ.Ε.∆. που επιβάλλει ποινή επιτρέπεται άσκηση προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.∆., κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις 
του άρθρου 126 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3057/2002. Η άσκηση της προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.∆.
δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης της Κ.Ε.∆.

����� 13   
 
1. Στα πλαίσια της Κ.Ε.∆. συγκροτείται επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων. Αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωµατικά µέλη. Τα 
µέλη της είναι διεθνείς διαιτητές µεγάλης εµπειρίας και ορίζονται από την Κ.Ε.∆. Η θητεία της συµπίπτει µε τη θητεία της Κ.Ε.∆.

2. Ενστάσεις κατά αποφάσεων διαιτητών εκδικάζονται από την επιτροπή ενστάσεων της συγκεκριµένης διοργάνωσης που έχει οριστεί πριν 
από την έναρξη των αγώνων από τη διοργανώτρια αρχή και, σε τυχόν δεύτερο βαθµό, από την επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων της Κ.Ε.∆. Οι 
αποφάσεις της επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων της Κ.Ε.∆. είναι τελεσίδικες. Η επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων της Κ.Ε.∆. εκδικάζει και 
ενστάσεις κατά αποφάσεων διαιτητών σε διοργανώσεις στις οποίες δεν έχει οριστεί επιτροπή ενστάσεων.

����� 14 
 
Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κανονισµού εφαρµόζονται ανάλογα και στους διαιτητές µη εν ενεργεία.

Μεταβατική διάταξη:

∆εδοµένου ότι δεν υφίσταται Οµοσπονδία ή Σύνδεσµος ∆ιαιτητών στο άθληµα του σκακιού, οι αρµοδιότητες αυτών που προβλέπονται στον 
παρόντα Κανονισµό και στον Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3057/2002, ασκούνται από την Ε.Σ.Ο. µέχρι τη σύσταση 
και λειτουργία Οµοσπονδίας ή Συνδέσµου ∆ιαιτητών.

Ο Κανονισµός αυτός ψηφίστηκε οµόφωνα από τα σωµατεία-µέλη της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας στη Γενική Συνέλευση αυτής 
που έγινε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2004 και θα ισχύσει µόλις εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισµού αρµόδιο σε θέµατα αθλητισµού.



10 
 

10

3.  ���������� ������ – �.�.�.

1.1 Ο Κανονισµός Αγώνων ρυθµίζει τη διεξαγωγή των αγώνων ���µ���� � ����υ�������� ��������µ���� και κυπέλλων Ελλάδας 
διαφόρων κατηγοριών που διοργανώνει η ΕΣΟ ή, ύστερα από εξουσιοδότηση ή έγκρισή της, τα Σωµατεία της δύναµής της ή άλλοι φορείς.
Ο Κανονισµός Αγώνων δίνει επίσης κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε τη διεξαγωγή όλων γενικά των αγωνιστικών σκακιστικών 
εκδηλώσεων στην Ελλάδα.

1.2 Στους αγώνες έχουν δικαίωµα συµµετοχής Έλληνες σκακιστές και σκακίστριες, οµογενείς καθώς και αλλοδαποί που είναι αθλούµενα 
µέλη Σωµατείων της δύναµης της ΕΣΟ και που συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζουν η Νοµοθεσία, το Καταστατικό και οι 
Κανονισµοί της ΕΣΟ, όπως και η προκήρυξη των συγκεκριµένων αγώνων. Σε διεθνείς διοργανώσεις έχουν δικαίωµα συµµετοχής και 
αλλοδαποί σκακιστές σύµφωνα µε την προκήρυξη των αγώνων και τις διατάξεις ή τους κανονισµούς της FIDE. 
 
1.3 Όπου σε διατάξεις του παρόντος Κανονισµού δεν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, µε τη λέξη σκακιστής νοείται και σκακίστρια.

1.4 Όταν από τις διατάξεις των Κανονισµών ή της προκήρυξης αναφέρεται σαν προϋπόθεση συµµετοχής σε αγώνες η κατοχή ενός 
ορισµένου βαθµού αξιολόγησης, ο βαθµός αυτός πρέπει να µην είναι προσωρινός εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο σχετικό 
κεφάλαιο στο ειδικό µέρος. Οι βαθµοί αξιολόγησης προέρχονται πάντα από τον πιο πρόσφατο εθνικό πίνακα αξιολόγησης, εκτός από 
περιπτώσεις που αναφέρονται συγκεκριµένα στο ειδικό µέρος του παρόντος Κανονισµού.

1.5 Αν σκακιστής αποκτήσει δικαίωµα συµµετοχής σε κάποια διοργάνωση ύστερα από συγκέντρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων σε 
προκριµατική διοργάνωση και δεν δηλώσει συµµετοχή στην διοργάνωση αυτή, αναπληρώνεται από σκακιστή που συµµετείχε στην 
προκριµατική διοργάνωση αλλά δεν συγκέντρωσε τις προϋποθέσεις για πρόκριση όπως προβλέπεται στο σχετικό κεφάλαιο του ειδικού 
µέρους ή αν δεν προβλέπεται σχετικά και απαιτείται η αναπλήρωση εφόσον:

α. Όσοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής δεν υποβάλλουν εµπρόθεσµα δήλωση συµµετοχής.
β. Ο αναπληρωµατικός είχε συγκεντρώσει στην προκριµατική διοργάνωση το 50% της δυνατής βαθµολογίας. Οι αναπληρωµατικοί 
προσκαλούνται κατά τη σειρά τερµατισµού τους στην προκριµατική διοργάνωση από την οποία προκρίθηκε ο σκακιστής που 
αναπληρώνεται.

1.6 Για κάθε διοργάνωση, ο οργανωτής εκδίδει έγκαιρα προκήρυξη όπου πρέπει να αναφέρονται οι απαραίτητες λεπτοµέρειες για τη 
διεξαγωγή αγώνων ��υ ��� ������������ ��� ��υ� �������µ���.
1.7 Για αγώνες πρωταθλήµατος Ελλάδας, ατοµικούς ή διασυλλογικούς, η προκήρυξη εκδίδεται από την ΕΣΟ ή τον διοργανωτή, εφόσον 
είναι δυνατό, ένα τουλάχιστον µήνα πριν από την ηµεροµηνία έναρξης των αγώνων.

1.7.α Προκειµένου για διασυλλογικούς αγώνες, η προκήρυξη κοινοποιείται και στα Σωµατεία που έχουν δικαίωµα συµµετοχής. Η
προκήρυξη είναι µία και ενιαία και αφορά κάθε φάση του πρωταθλήµατος.
1.7.β Οι προκηρύξεις των προκριµατικών φάσεων που εκδίδονται από Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές πρέπει να είναι κατ’ αρχήν 
εναρµονισµένες µε τις αντίστοιχες των τελικών φάσεων των πρωταθληµάτων της ΕΣΟ ως προς το δικαίωµα συµµετοχής, χρόνου σκέψης 
και προκρίσεων. Οι προκηρύξεις αυτές κοινοποιούνται στην ΕΣΟ που αποφασίζει για την εγκυρότητά τους. Η Οµοσπονδία διατηρεί το 
δικαίωµα να εγκρίνει προκηρύξεις που δεν είναι εναρµονισµένες µε τα παραπάνω για αντικειµενικούς λόγους.

1.8 Οι δηλώσεις συµµετοχής (εκτός των αναπληρωµατικών) υποβάλλονται όπως προβλέπει η προκήρυξη. Ως ηµεροµηνία υποβολής 
δηλώσεως συµµετοχής νοείται η ηµεροµηνία της κατάθεσής της στη γραµµατεία της ΕΣΟ, το ταχυδροµικό γραφείο, το τηλεγραφείο ή το 
φαξ.

1.9 Ανάκληση δήλωσης συµµετοχής επιτρέπεται να γίνει αν και όπως προβλέπει η προκήρυξη και µε την προσκόµιση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών.

1.10 Η σύνταξη του οριστικού πίνακα των συµµετεχόντων (ύστερα και από πιθανή δήλωση συµµετοχής των αναπληρωµατικών)
συµπληρώνεται το αργότερο δύο εργάσιµες ηµέρες πριν από την έναρξή τους.

1.11 Με την οριστικοποίηση της σύνθεσης των αγωνιζοµένων διεξάγεται κλήρωση για τον καθορισµό της σειράς των συµµετεχόντων, αν 
απαιτείται.. 
 
1.12 Μετά την οριστικοποίηση της σύνθεσης των αγώνων, κάθε αποχώρηση θεωρείται ότι έγινε κατά τη διάρκεια των αγώνων και όποιος 
αποχωρεί κρίνεται µε βάση το άρθρο 1.31 του παρόντος και τον Πειθαρχικό Κανονισµό της ΕΣΟ.

1.13 Οι αγώνες διεξάγονται µε το σύστηµα που προβλέπεται στο σχετικό κεφάλαιο του ειδικού µέρους ή, αν δεν προβλέπεται εκεί, στην 
προκήρυξη των αγώνων.

1.14 Για κάθε είδους αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλα τα αναγνωρισµένα από τη FIDE συστήµατα 
αγώνων καθώς και άλλα ειδικά συστήµατα που ενδεχόµενα θα κρίνουν κατάλληλα οι διοργανωτές. Σε όλα τα πρωταθλήµατα της ΕΣΟ και 
σε όλα τα διεθνή τουρνουά οι κληρώσεις γίνονται υποχρεωτικά µε Η/Υ µε πρόγραµµα εγκεκριµένο από την ΕΣΟ.

1.15 Σε περίπτωση ισοβαθµίας σε αγώνες που γίνονται µε το σύστηµα πουλ ή µε το ελβετικό ή µε άλλο σύστηµα και εφόσον δεν 
προβλέπεται στο σχετικό κεφάλαιο του ειδικού µέρους, η άρση προβλέπεται από την προκήρυξη µε βάση την αρχή: «Στην έναρξη των 
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αγώνων, κάθε ένας που συµµετέχει πρέπει να ξέρει και να µπορεί να ελέγχει χειροπιαστά τον τρόπο της κατάταξής του σε ισοβαθµία». Αν 
παρά την εφαρµογή όλων των κριτηρίων που προβλέφθηκαν παραµένει η ισοβαθµία, οι ισόβαθµοι ανακηρύσσονται ισόπαλοι στην ανώτερη 
από τις θέσεις όπου έγινε η ισοβαθµία.

1.16 Σε περίπτωση ισοβαθµίας σε ατοµικούς αγώνες που γίνονται µε το κυκλικό σύστηµα (πουλ), η τελική κατάταξη καθορίζεται µε την 
κατά σειρά εφαρµογή των κριτηρίων της FIDE ή όπως αυτά ορίζονται από την προκήρυξη των αγώνων.

1.17 Σε περίπτωση ισοβαθµίας σε ατοµικούς αγώνες που γίνονται µε το ελβετικό σύστηµα, η τελική κατάταξη καθορίζεται µε την κατά 
σειρά εφαρµογή των κριτηρίων της FIDE ή όπως αυτά ορίζονται από την προκήρυξη των αγώνων.
.
1.18 Για την εφαρµογή κριτηρίων Sonneborn-Berger ή Buchholz οι νίκες χωρίς αγώνα ή το ΒΥΕ σε ελβετικό σύστηµα «θεωρούνται» σαν 
ισοπαλίες. Παίκτης που αποχώρησε υπολογίζεται µε τη βαθµολογία του κατά τη στιγµή της αποχώρησής του.

1.19 Στις προκριµατικές φάσεις των διασυλλογικών και ατοµικών πρωταθληµάτων που διοργανώνουν οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές,
συµµετέχουν Σωµατεία ή σκακιστές που ανήκουν στη δύναµή τους, εκτός εάν ο Κανονισµός ορίζει διαφορετικά. Αιτήµατα για συµµετοχή 
Σωµατείου ή σκακιστή (λόγω χιλιοµετρικής απόστασης) σε προκριµατικές φάσεις διαφορετικής Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής από αυτή που 
ανήκει, εξετάζονται από το ∆Σ της ΕΣΟ. Σε περίπτωση ευνοϊκής αντιµετώπισης του αιτήµατος, η απόφαση ισχύει για όλο το αγωνιστικό 
πρόγραµµα της ΕΣΟ, το τρέχον έτος.

1.20 Όταν κατά την εφαρµογή των Κανονισµών της ΕΣΟ εµφανίζεται δεκαδικός αριθµός, στρογγυλοποιείται ως εξής:

α. Προκειµένου για αριθµό βαθµών, το πλεόνασµα µέχρι και 0,09 του βαθµού παραλείπεται, το πλεόνασµα από 0,10 µέχρι και 0,59 του 
βαθµού στρογγυλοποιείται σε µισό βαθµό και το πλεόνασµα από 0,60 του βαθµού και πάνω στρογγυλοποιείται σε ολόκληρο βαθµό.
β. Προκειµένου για αριθµό σκακιστών, το δεκαδικό πλεόνασµα στρογγυλοποιείται σε µονάδα.
γ. Προκειµένου για µέσο όρο βαθµών αξιολόγησης, το πλεόνασµα µέχρι 0,50 του βαθµού αξιολόγησης παραλείπεται ενώ το πλεόνασµα από 
0,51 του βαθµού αξιολόγησης και άνω στρογγυλοποιείται σε ολόκληρο βαθµό.

1.21 Σε σηµαντικές διοργανώσεις το ∆Σ µπορεί να αναθέτει σε µέλος του ή σε µέλος επιτροπής του ή ακόµα σε πρόσωπο µε εγνωσµένη 
σκακιστική εµπειρία, κύρος και, εάν είναι δυνατό, τεχνικές-διοικητικές γνώσεις, τη διεύθυνση των αγώνων. Ο διευθυντής αναφέρει στον 
διοργανωτή, συνεργάζεται µε τον διαιτητή και επιλύει όλα τα προβλήµατα οργανωτικής φύσης που τυχόν προκύπτουν από τη στιγµή που 
ανατίθεται η διεύθυνση µέχρι και τη λήξη των αγώνων. Η αποζηµίωση του διευθυντή είναι ίση µε την αποζηµίωση διεθνούς διαιτητή για τη 
συγκεκριµένη διοργάνωση. Ο διευθυντής υποβάλλει στη διοργανώτρια αρχή έκθεση (οικονοµική, αγωνιστική κλπ.) µετά τη λήξη της 
διοργάνωσης και το αργότερο µέσα σε τρεις εργάσιµες ηµέρες.

1.21.α Η εποπτεία των αγώνων σε όλα τα ατοµικά και διασυλλογικά πρωταθλήµατα της ΕΣΟ καθώς και σε όλες τις σηµαντικές 
διοργανώσεις, ανατίθεται στον διευθυντή αγώνων. Το έργο του είναι κυρίως οργανωτικό (έχει την ευθύνη του υλικού, των συνθηκών του 
αγωνιστικού χώρου, την αντιµετώπιση και επίλυση θεµάτων σχετικά µε τη φιλοξενία των σκακιστών, τις µετακινήσεις τους κλπ.). Σε καµία 
περίπτωση δεν έχει αρµοδιότητα και δικαίωµα παρέµβασης σε θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή των κανόνων του σκακιού ή σε θέµατα 
διαιτησίας.

1.21.β Ο κύριος διαιτητής για τις τελικές φάσεις ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας και πρέπει να είναι διεθνής διαιτητής 
αναγνωρισµένου κύρους, εµπειρίας και γνώσεων ή Α’ κατηγορίας αναλόγων προσόντων (εφόσον δεν είναι διαθέσιµος διεθνής διαιτητής). Ο
κύριος διαιτητής έχει την τεχνική εποπτεία και την ευθύνη για την οµαλή διεξαγωγή των αγώνων. Μετά τη λήξη των αγώνων και το 
αργότερο σε τρεις εργάσιµες ηµέρες υποβάλλει στην ΚΕ∆ και στην ΕΣΟ πλήρη έκθεση για τη διοργάνωση των αγώνων.

1.22 Οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της FIDE και της ΕΣΟ και µε τις ερµηνευτικές διατάξεις της Επιτροπής 
Κανονισµών της FIDE, της Τεχνικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαιτησίας της ΕΣΟ.

1.23 Τα θέµατα που δεν προβλέπονται από τον Κανονισµό Αγώνων ή άλλους Κανονισµούς ρυθµίζονται από την προκήρυξη των αγώνων.

1.24 Ερµηνεία ή συµπλήρωση των διατάξεων του Κανονισµού γίνεται από το ∆Σ της ΕΣΟ, µέσα στο πνεύµα των Κανονισµών. Οι ερµηνείες 
ή συµπληρώσεις ισχύουν µέχρι τη Γενική Συνέλευση όπου ενσωµατώνονται στους Κανονισµούς όπως έχουν ή µε τροποποιήσεις.

1.25 ∆εν επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, η αναβολή αγώνων ή της συνέχειας 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.ά. 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. Για τους αγώνες που θα διεξάγονται στην Αθήνα διαπιστευµένος γιατρός ορίζεται από την ΕΣΟ. Για τους αγώνες εκτός 
Αθηνών, οι διοργανωτές θα ορίζουν διαπιστευµένο γιατρό. Τις σχετικές αλλαγές στο πρόγραµµα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων που η
απόφασή του είναι τελεσίδικη.

1.26 Σε αγώνες που διοργανώνει η ΕΣΟ, ένσταση ενάντια σε απόφαση διαιτητών ασκείται από τον ενδιαφερόµενο (σκακιστή ή Σωµατείο)
αµέσως µετά τη λήξη της υπόψη παρτίδας και µέσα σε 30 λεπτά, προκειµένου για ατοµικά ή διασυλλογικά πρωταθλήµατα που 
διοργανώνονται µε το συγκεντρωτικό σύστηµα. Αν το πρόγραµµα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια ηµέρα ή αν πρόκειται για αγώνες 
γρήγορου σκακιού τότε ή ένσταση ασκείται µέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη παρτίδας. Σε αγώνες που διεξάγονται µια φορά την 
εβδοµάδα ένσταση µπορεί να υποβληθεί µέσα σε 24 ώρες από τη λήξη των αγώνων.
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1.27 Η ένσταση ασκείται γραπτά από τον ενδιαφερόµενο προς τον Επικεφαλής διαιτητή και εκδικάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων των 
αγώνων που ορίζει το ∆Σ της ΕΣΟ σύµφωνα µε όσα προβλέπει η αντίστοιχη προκήρυξη (διαδικασία υποβολής, ύψος παραβόλου, χρόνος 
εκδίκασης κλπ).  
 
- Αν η ένσταση δεν εκδικαστεί σε πρώτο βαθµό από την Επιτροπή Ενστάσεων, θεωρείται ότι έγινε ∆ΕΚΤΗ. Αν γίνει έστω και 
µερικά δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργανώτριας αρχής.

- Προσφυγή για εκδίκαση σε δεύτερο βαθµό µπορεί να ασκηθεί στην Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων της ΚΕ∆ και εφόσον έχει 
κατατεθεί εντός µίας ώρας από τη γνωστοποίηση της πρωτοβάθµιας απόφασης στον ενδιαφερόµενο και στις εξής περιπτώσεις:
α) κατά της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων των αγώνων 
β) κατά της αποδοχής της ένστασης λόγω µη εκδίκασής της από τη Επιτροπή Ενστάσεων.

- Η απόφασή της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων της ΚΕ∆ εκδίδεται οπωσδήποτε πριν την κλήρωση ή την έναρξη του επόµενου 
γύρου και είναι τελεσίδικη.

1.28 Για να ασκηθεί δικαίωµα ένστασης, ο ενδιαφερόµενος (Σωµατείο ή σκακιστής) πρέπει να έχει κάνει σχετική σηµείωση στο φύλλο 
αγώνα όπως προβλέπεται στη γενική προκήρυξη των διασυλλογικών πρωταθληµάτων (για οµαδικούς αγώνες) ή στο φύλλο της παρτίδας του 
(για ατοµικούς αγώνες). 
 
1.29 Ένσταση κατά αποφάσεων του ∆Σ ή οργάνων της ΕΣΟ που οι αποφάσεις τους δεν χρήζουν επικύρωσης από το ∆Σ της οµοσπονδίας 
ασκείται όπου και όπως ο Νόµος ορίζει.

1.30 Για σκακιστή (Έλληνα ή αλλοδαπό) που αποχωρεί από πρωταθλήµατα ή διεθνή τουρνουά ή παρακωλύει την οµαλή διεξαγωγή της 
διοργάνωσης, το ∆Σ της ΕΣΟ έχει το δικαίωµα να αποκλείει τη συµµετοχή του από τα πρωταθλήµατα της επόµενης χρονιάς καθώς και από 
τα διεθνή τουρνουά και να αποφασίσει τυχόν παραποµπή του στο Πειθαρχικό Συµβούλιο.

1.31 Σύλλογος που παρακωλύει την οµαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων ή εµποδίζει τους αθλητές του να συµµετέχουν, θα αποκλείεται από 
το επόµενο πρωτάθληµα της ίδιας κατηγορίας και επιπλέον το ∆Σ της ΕΣΟ µπορεί να αποφασίσει την παραποµπή του στο Πειθαρχικό 
Συµβούλιο.

1.32 Ο κύριος διαιτητής είναι κατά κανόνα διεθνής, έµπειρος και αναγνωρισµένου κύρους ή Α’ κατηγορίας αναλόγων προσόντων.

2 ������ �����-�����������.

Το ∆Σ της ΕΣΟ θα διοργανώνει όλα τα πρωταθλήµατα βάσει προκηρύξεων που θα εκδίδονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες 
(συµπληρωµατικές προκηρύξεις µέχρι και δύο ηµέρες) πριν από την έναρξη των αγώνων. Στις προκηρύξεις αυτές θα αναφέρονται όλα τα 
τεχνικά θέµατα των πρωταθληµάτων και ότι άλλο κρίνει σκόπιµο το ∆Σ. Οι προκηρύξεις, µε την έκδοσή τους, θα αποτελούν µέρος του 
Κανονισµού Αγώνων και θα έχουν ισχύ µιας (1) αγωνιστικής περιόδου.

2.1 Για κάθε διοργάνωση που γίνεται µε την έγκριση της ΕΣΟ, θα πρέπει η εκάστοτε διοργανώτρια αρχή να περιλαµβάνει στις προκηρύξεις 
των αγώνων της διαδικασίες αντίστοιχες µε όσα προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.
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������ ������ �.�.�. 1/2009 - ������������� 

(�.�. ��� �.�.�. ��� 10.02.2009) 
 
1. ������ 

1.1 Η παρούσα Γενική Οδηγία 2009 της Κ.Ε.∆. ισχύει από 01/01/2009.  
 
1.2 Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Κανονισµού ∆ιαιτησίας της Ε.Σ.Ο.. 
 
1.3 Η εφαρµογή όλων των άρθρων της παρούσας Γενικής Οδηγίας 2009 είναι υποχρεωτική για τις Τ.Ε.∆., Σκακιστικές Ενώσεις, Τοπικές 
Επιτροπές, ∆ιαιτητές, Σωµατεία και όλους τους διοργανωτές Πανελλήνιων Ατοµικών και Οµαδικών Πρωταθληµάτων και Τουρνουά,
οποιουδήποτε επιπέδου, συµπεριλαµβανοµένων και των Εσωτερικών Πρωταθληµάτων-Τουρνουά των Σωµατείων.

1.4 Η µη εφαρµογή του Κανονισµού ∆ιαιτησίας, του Κανονισµού Αγώνων της Ε.Σ.Ο., της Γενικής Οδηγίας, των ερµηνειών και των 
αποφάσεων της Κ.Ε.∆. επισύρει συνέπειες, όπως η µη αξιολόγηση διοργανώσεων και τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ∆ιαιτησίας 
ποινές για τους ∆ιαιτητές.

1.5 Στη Γενική Οδηγία συµπεριλαµβάνονται οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις και διαδικασίες που αφορούν τις δικαιοδοσίες της Κ.Ε.∆.
και των Τ.Ε.∆., τον ορισµό των διαιτητών, την οργάνωση των σεµιναρίων, την ανάδειξη, προαγωγή, εξέλιξη, ενεργοποίηση – 
απενεργοποίηση και επανένταξη των διαιτητών.

1.6 Επίσης συµπεριλαµβάνονται τα γενικά τεχνικά πλαίσια διοργάνωσης και εποπτείας οποιασδήποτε µορφής αγώνων, από την έκδοση και 
κοινοποίηση των προκηρύξεων µέχρι την αποστολή της Έκθεσης του Επικεφαλής ∆ιαιτητή και των πινάκων αποτελεσµάτων – 
αξιολόγησης.

1.7 Όλες οι οδηγίες, ερµηνείες κανονισµών και οι αποφάσεις της Κ.Ε.∆. στηρίζονται στις διατάξεις του Αθλητικού Νόµου, των Κανονισµών 
∆ιαιτησίας και Αγώνων της Ε.Σ.Ο. και της FIDE. 
 
2. ������ ����������-�.�.�./�.�.�.

2.1 ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Κ.Ε.∆.–Τ.Ε.∆.

2.1.1 Σύµφωνα µε τον Αθλητικό Νόµο 2725/1999 και την τροποποίηση του µε τον Ν. 3057/2002 (άρθρο 68) και τον Κανονισµό ∆ιαιτησίας 
της Ε.Σ.Ο. (άρθρα 2.2 και 2.5), στις γενικές αρµοδιότητες της Κ.Ε.∆. συµπεριλαµβάνεται και η επιλογή, αξιολόγηση, ο ορισµός και ο
πειθαρχικός έλεγχος των διαιτητών (Άρθρο 12 του Κ.∆.) η οργάνωση και διεξαγωγή των σεµιναρίων.

2.1.2 Ειδικότερα η Κ.Ε.∆. ασκεί τα καθήκοντα του ορισµού διαιτητών για τους αγώνες τελικών φάσεων διοργανώσεων της Ε.Σ.Ο., τους 
αγώνες µπαράζ όπου συµµετέχουν πάνω από δύο Ενώσεις ή Τοπικές Επιτροπές, για τις διοργανώσεις της FIDE, της ECU και για τα ∆ιεθνή 
τουρνουά όπως αυτά χαρακτηρίζονται µε απόφαση της Ε.Σ.Ο.

2.1.3 Οι διοργανωτές των παραπάνω Πρωταθληµάτων και Τουρνουά κοινοποιούν στην Κ.Ε.∆. έγκαιρα (περίπου ένα µήνα νωρίτερα) τις 
αντίστοιχες προκηρύξεις. Στη συνέχεια η Κ.Ε.∆. προβαίνει στην επιλογή και τον ορισµό των διαιτητών που κοινοποιεί εγγράφως στην 
διοργανώτρια αρχή και στους ∆ιαιτητές. Οι διοργανωτές έχουν δικαίωµα να υποβάλουν προτάσεις για ορισµό διαιτητών. Η τελική απόφαση 
και ευθύνη ορισµού διαιτητών ανήκει στην Κ.Ε.∆.. 
 
2.1.4 Οι Τ.Ε.∆. ασκούν τα αντίστοιχα καθήκοντα διαιτησίας και ορισµού διαιτητών, σε αγώνες της περιοχής ευθύνης της αντίστοιχης 
Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής, εφαρµόζοντας αναλογικά τα άρθρα 2.1.2 και 2.1.3. 
 
2.1.5 Εάν σε µια περιοχή δεν έχει ορισθεί Τ.Ε.∆., ή είναι αδύνατο να λειτουργήσει για οποιονδήποτε λόγο, η πλησιέστερη γεωγραφικά 
Τ.Ε.∆. άλλης περιοχής ή η Κ.Ε.∆. αναλαµβάνει προσωρινά, τα καθήκοντα της Τ.Ε.∆. που δε λειτουργεί.

2.2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Ε.∆. – Τ.Ε.∆.

2.2.1 Οι Τ.Ε.∆. ενηµερώνουν αµέσως την Κ.Ε.∆. για οποιοδήποτε έκτακτο συµβάν σε αγώνες της περιοχή τους και υποβάλλουν στην 
Κ.Ε.∆., κάθε εξάµηνο συνοπτική έκθεση συµβάντων και αλλαγής οποιονδήποτε προσωπικών στοιχείων και αξιολόγησης των διαιτητών. Στα 
έκτακτα συµβάντα συµπεριλαµβάνονται οι ενστάσεις, καταγγελίες, µη προσέλευση ορισθέντων διαιτητών, µη προσέλευση οµάδων σε µια 
συνάντηση κλπ.. 
 
2.2.2 Στις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις τους υπάγονται η συγκέντρωση των εκθέσεων διαιτησίας, η τήρηση και ενηµέρωση αρχείου 
αλληλογραφίας, του Πίνακα Στοιχείων ∆ιαιτητών, πρακτικών συνεδριάσεων και πρωτοκόλλου.

2.3 ΜΕΛΗ Τ.Ε.∆.

2.3.1 Οι Τ.Ε.∆. είναι σύµφωνα µε τον Α.Ν. και τον Κ.∆. τριµελείς και τα µέλη τους ορίζονται µε απόφαση των 3/5 των µελών του ∆.Σ της 
Οικείας Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής και παύονται µε πλειοψηφία των 4/5.  
 
2.3.2 Η ιδιότητα µέλους των Τ.Ε.∆. δεν επιτρέπεται να συµπίπτει µε την ιδιότητα µέλους ∆.Σ. της αντίστοιχης Ένωσης ή Τοπικής 
Επιτροπής, εκτός εάν είναι αδύνατον να βρεθούν ∆ιαιτητές για την πλήρη στελέχωση µιας Τ.Ε.∆.. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
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εξαντλείται η προσπάθεια αυτή και να εφαρµόζεται στο µέγιστο δυνατόν. Το άρθρο αυτό εφαρµόζεται υποχρεωτικά για την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και 
την Ε.Σ.Σ.Ν.Θ.-Χ.. 
 
2.3.3 Τα µέλη των Τ.Ε.∆. δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν Επιτροπές Ενστάσεων της Περιοχής τους.

3. ������������–�����������–���������� ��������.

3.1 Οι διοργανωτές οποιονδήποτε Πανελλήνιων Ατοµικών και Οµαδικών αγώνων Γενικού ή Τοπικού ενδιαφέροντος που διεξάγονται στην 
Ελλάδα, κοινοποιούν στην Ε.Σ.Ο. και στην Τ.Ε.∆. της Περιοχής τους, (ή στην Κ.Ε.∆.), τουλάχιστον ένα µήνα (ή δέκα [10] ηµέρες για 
τοπικού ενδιαφέροντος διοργανώσεις) νωρίτερα την προκήρυξη των αγώνων. Η Κ.Ε.∆. (ή Τ.Ε.∆. για τοπικούς αγώνες), ορίζει τους 
∆ιαιτητές της διοργάνωσης ή συµφωνεί µε την πρόταση (µερικώς ή πλήρως) των διοργανωτών. Η πρόταση των διοργανωτών δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει το 30% µε 40% περίπου του συνολικού αριθµού των απαιτούµενων για κάθε διοργάνωση διαιτητών. Η απάντηση της 
Κ.Ε.∆./Τ.Ε.∆. γίνεται µε έγγραφο προς τους διοργανωτές και η ενηµέρωση των διαιτητών γραπτά ή τηλεφωνικά.

3.2 Οι παρακάτω διατάξεις ισχύουν απόλυτα για όλες τις διοργανώσεις τελικών φάσεων Πανελληνίων (Ατοµικών ή Οµαδικών)
Πρωταθληµάτων, τα ∆ιεθνή Πρωταθλήµατα και ∆ιεθνή Τουρνουά (προδιαγραφών Ε.Σ.Ο.). Για τις υπόλοιπες διοργανώσεις µπορεί να γίνει 
δεκτή µια απόκλιση, εφόσον δεν γίνεται διαφορετικά. (Οι διοργανωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω 
(και ακόµη αυστηρότερες) εφαρµόσθηκαν µε απόλυτη επιτυχία σε ανάλογες διοργανώσεις ακόµη και σε επίπεδο προκριµατικών Ενώσεων). 
 
3.2.1 Οι προθεσµίες δήλωσης συµµετοχής των σκακιστών τηρούνται αυστηρά.

3.2.2 ∆ύο (2) ή το πολύ τρεις (3) ηµέρες µετά την λήξη της προθεσµίας δήλωσης συµµετοχής, δηµοσιεύεται τουλάχιστον στην ιστοσελίδα 
της διοργάνωσης ο πλήρης πίνακας των συµµετοχών. Έτσι πέραν της ενηµέρωσης αρχίζει η επισήµανση οποιονδήποτε λαθών ή
παραλείψεων.

3.2.3 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. Είναι αυτονόητο ότι η κατάταξη αυτή γίνεται µε κριτήριο 
µόνο το Εθνικό ΕΛΟ αν δεν συµµετέχει κανένας διεθνοελούχος.

3.2.4 Την προηγούµενη ηµέρα έναρξης των αγώνων πραγµατοποιείται η τεχνική συνάντηση και αµέσως µετά (την ίδια ηµέρα) δηµοσιεύεται 
η προσωρινή κλήρωση. Έτσι πέραν της ενηµέρωσης συνεχίζεται η επισήµανση οποιονδήποτε άλλων λαθών ή παραλείψεων.

3.2.5 ∆εν συµπεριλαµβάνονται στην κλήρωση του 1ου γύρου όσοι δεν έχουν επιβεβαιώσει την συµµετοχή τους µέχρι τέσσερις (4) ώρες – το 
αργότερο – πριν την έναρξη των αγώνων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την αρµόδια προκήρυξη.

3.2.6 Τρεις (3) ώρες πριν την έναρξη των αγώνων δηµοσιεύεται η τελική κλήρωση των αγώνων, η οποία δεν αλλάζει πλέον για κανένα λόγο 
(εκτός εάν αναφέρεται όπως στο 3.2.5). 
 
3.3 Μετά το πέρας των αγώνων ο επικεφαλής ∆ιαιτητής των αγώνων, υποβάλλει στην Κ.Ε.∆. ή στην Τ.Ε.∆. και κοινοποιεί στην Ε.Σ.Ο., σε 
τρεις (3) το αργότερο ηµέρες, την Έκθεση ∆ιαιτησίας και το αρχείο κλήρωσης.

3.4 Η Κ.Ε.∆/Τ.Ε.∆. αφού ελέγξει τους πίνακες (τα γενικά τους στοιχεία) ενηµερώνει ΑΜΕΣΩΣ την Ε.Σ.Ο. για να προχωρήσει στην 
αξιολόγηση του τουρνουά.

3.5 Αν δεν τηρηθούν οι διαδικασίες των άρθρων 3.1 και 3.2 το τουρνουά δεν προωθείται, ούτε για Εθνική ούτε για ∆ιεθνή αξιολόγηση.

3.6 Για όλα τα τουρνουά οι Επικεφαλής ∆ιαιτητές πρέπει να συµπληρώνουν στο πρόγραµµα κλήρωσης όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία των 
συµµετεχόντων παικτών µε την λατινική γραφή της FIDE και να κάνουν πλήρη έλεγχο των πινάκων, πριν τους υποβάλλουν για αξιολόγηση.
Παράλληλα για λόγους ευρύτερης ενηµέρωσης και τήρησης σχετικού αρχείου στην Ε.Σ.Ο. µπορεί να υποβάλλεται στην Ε.Σ.Ο. το αρχείο 
κλήρωσης και µε την Ελληνική γραφή.

4. ��������� 

4.1 Οι κληρώσεις γίνονται υποχρεωτικά µε λογισµικό εγκεκριµένο από τη FIDE, για όλες τις διοργανώσεις (Πανελλήνια Ατοµικά και 
Οµαδικά Τουρνουά και Πρωταθλήµατα), 
 
4.2 Οι κληρώσεις γίνονται αποκλειστικά και µόνο από έµπειρο διαιτητή µε πολύ καλές γνώσεις των Κανόνων Σκακιού της FIDE, των 
ειδικών Κανονισµών της FIDE για τα συστήµατα και τα προγράµµατα κλήρωσης και των σχετικών Κανονισµών της Ε.Σ.Ο., που έχει 
οπωσδήποτε αποκτήσει τη νόρµα ικανότητας για κληρώσεις µετά από επιτυχή παρακολούθηση σεµιναρίου διαιτησίας στο οποίο θα έχουν 
διδαχθεί τα συστήµατα κληρώσεων καθώς και οι οδηγίες κληρώσεων µε κάρτες του ελβετικού συστήµατος ( χειροκίνητο σύστηµα ).  
 
4.3 Ο ∆ιαιτητής χρησιµοποιεί το λογισµικό ως ένα πρόσθετο βοήθηµα και όχι µόνο δεν είναι υποχρεωµένος να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις 
κληρώσεις που παράγονται από το λογισµικό, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει τις παραγόµενες κληρώσεις και να τις διορθώνει αν 
χρειάζεται. Άλλωστε έχουν διαπιστωθεί συγκεκριµένα λάθη σε κληρώσεις που παράγονται από εγκεκριµένα λογισµικά κληρώσεων.

4.4 Την συνολική ευθύνη των κληρώσεων έχει αποκλειστικά και µόνο ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής µιας διοργάνωσης.

5. ������ ��������� �������� ����������� ������.

5.1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
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Στα Ατοµικά Πρωταθλήµατα και στις ∆ιεθνείς Ατοµικές ∆ιοργανώσεις, προβλέπεται η παρακάτω τεχνική υποστήριξη:

Επικεφαλής ∆ιαιτητής (Ε∆). 
Βοηθοί Επικεφαλής ∆ιαιτητές (ΒΕ∆) (Ένας ανά 50 περίπου παρτίδες). 
Κύριοι ∆ιαιτητές (Κ∆) (Ένας ανά 10 - 15 περίπου παρτίδες). 
Βοηθοί ∆ιαιτητές (Στην κρίση του Ε∆). 
Επιτροπή Κληρώσεων µε Πρόεδρο τον Ε∆.

5.2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

5.2.1 Ορισµοί ∆ιαιτητών 
Για µια µόνο συνάντηση µέχρι δεκαµελή σύνθεση ένας Κύριος ∆ιαιτητής.
Για µια µόνο συνάντηση µε δωδεκαµελή σύνθεση ένας Κύριος ∆ιαιτητής και ένας βοηθός.
Αν η συνάντηση είναι για µπαράζ κατάταξης, σε κάθε περίπτωση θα προβλέπεται ένας Κύριος ∆ιαιτητής και ένας βοηθός.
Για οµαδικά µε περισσότερες συναντήσεις θα ορίζεται ένας Ε∆, και ένας ΒΕ∆ ανά οκτώ συναντήσεις.

5.2.2 Ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής και οι Βοηθοί Επικεφαλής ∆ιαιτητές ασκούν καθαρά επιτελικό–συντονιστικό έργο και όχι εποπτείας 
παρτίδων, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής καθορίζει τα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες όλων των 
διαιτητών.

5.2.3 Η ανωτέρω διάρθρωση εφαρµόζεται πλήρως στις διοργανώσεις τις Ε.Σ.Ο., στα ∆ιεθνή Πρωταθλήµατα και στα ∆ιεθνή Τουρνουά. Στις 
υπόλοιπες διοργανώσεις είναι αποδεκτή µια σχετική απόκλιση, ανάλογη µε το επίπεδο και την δοµή του τουρνουά.

6. ������� ����� ���������� ������ 

6.1 Όλοι οι αγώνες οποιασδήποτε µορφής και επιπέδου αγώνων, Ατοµικών και Πανελλήνιων Οµαδικών Πρωταθληµάτων και Τουρνουά,
καλύπτονται από ∆ιαιτητές, που ορίσθηκαν από την Κ.Ε.∆. ή τις Τ.Ε.∆. από τον Πίνακα Ορισµού ∆ιαιτητών.

6.2 Αγώνες χωρίς την παρουσία ή τον ορισµό διαιτητών απαγορεύονται και θεωρούνται ως µη γενόµενοι και δεν αξιολογούνται.

6.3. Για τους ∆ιαιτητές που διαιτητεύουν χωρίς να έχουν ορισθεί από τις Τ.Ε.∆. εφαρµόζεται το άρθρο 12 (Πειθαρχικός Έλεγχος ∆ιαιτητών)
του Κανονισµού ∆ιαιτησίας. Απαγορεύεται αυστηρότητα ένας ∆ιαιτητής κατά την διάρκεια των αγώνων που εποπτεύει να ασκεί και 
οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα όπως πχ του παίκτη ή του προπονητή. Η παράβαση αυτή, αν διαπιστωθεί ή καταγγελθεί τεκµηριωµένα,
τιµωρείται αυστηρά και σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 12 του Κ.∆. της Ε.Σ.Ο.. 
 
6.4 Σε όλες τις διοργανώσεις (Πανελλήνιες Ατοµικές και Οµαδικές), ορίζεται από την Κ.Ε.∆. ή την Τ.Ε.∆. (µόνο για τοπικούς αγώνες) ένας 
Επικεφαλής ∆ιαιτητής ο οποίος έχει την συνολική Τεχνική Εποπτεία των αγώνων.

6.5 Ο ∆ιευθυντής Αγώνων ορίζεται από την διοργανώτρια αρχή και δεν έχει απολύτως καµία Τεχνική Εποπτεία ούτε σε θέµατα διαιτησίας,
ούτε έχει δικαίωµα να κάνει κληρώσεις. Τα καθήκοντά του είναι αυστηρότατα διοικητικής και οργανωτικής φύσης.

7. ���������� ������� ������������ 

7.1 ∆ιεξάγονται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και τις Γενικές Προκηρύξεις της Ε.Σ.Ο., τις προκηρύξεις κάθε διοργανώτριας Αρχής και 
βέβαια σύµφωνα µε την ισχύουσα Γενική Οδηγία της Κ.Ε.∆.. 
 
7.2 Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στις οµαδικές διοργανώσεις οποιασδήποτε Κατηγορίας, εκτός της Α’ Εθνικής θα ακολουθείται η
παρακάτω απόλυτα υποχρεωτική διαδικασία:

7.2.1 Εφαρµόζονται πλήρως οι διατάξεις του άρθρου 6. 
 
7.2.2 Τα συµµετέχοντα σωµατεία ενηµερώνονται για τους ορισθέντες από την Τ.Ε.∆. ∆ιαιτητές, τουλάχιστον δύο ηµέρες πριν την διεξαγωγή 
κάθε γύρου.

7.2.3 Αν σε µια συνάντηση δεν παρουσιασθεί ο ∆ιαιτητής που ορίσθηκε ενηµερώνεται αµέσως η Τ.Ε.∆. για τον ορισµό άλλου διαιτητή.
Μετά την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων, αν δεν ορισθεί άλλος ∆ιαιτητής, η συνάντηση δεν διεξάγεται και το θέµα αντιµετωπίζεται από 
την διοργανώτρια αρχή (Ορισµός άλλης ηµεροµηνίας διεξαγωγής της συνάντησης που µαταιώθηκε). Για την κάλυψη αυτών των 
περιπτώσεων οι Τ.Ε.∆. θα πρέπει σε κάθε γύρο να ορίζουν και εφεδρικούς ∆ιαιτητές που θα είναι στην άµεση διάθεση της Τ.Ε.∆.

7.2.4 Ο ∆ιαιτητής που δεν παρουσιάσθηκε σε µια συνάντηση που ορίσθηκε, καλείται από την Τ.Ε.∆. αµέσως σε απολογία και η Τ.Ε.∆.
ενηµερώνει σχετικά την Κ.Ε.∆.. 
 
7.2.5 Ο ∆ιαιτητής κάθε συνάντησης ενηµερώνει αµέσως τηλεφωνικά για το αποτέλεσµα, την Ένωση ή την Τοπική Επιτροπή της περιοχής 
του, για όποια προβλήµατα παρουσιάσθηκαν κατά την συνάντηση και φροντίζει για την αποστολή του φύλλου αγώνα το αργότερο σε 48 
ώρες.

7.2.6 Η διοργανώτρια αρχή κοινοποιεί τα φύλλα αγώνων στην Τ.Ε.∆. της περιοχής της.
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7.2.7. Μετά την ολοκλήρωση µιας οµαδικής διοργάνωσης τα φύλλα αγώνων και ο πίνακας αξιολόγησης αποστέλλονται στην Ε.Σ.Ο. από την 
Κ.Ε.∆. ή την Τ.Ε.∆. της περιοχής.

7.2.8 ∆ιευκρινίζεται ότι και σε κάθε οµαδική διοργάνωση ορίζεται από την Κ.Ε.∆. ή την Τ.Ε.∆. ένας επικεφαλής ∆ιαιτητής στα καθήκοντα 
του οποίου είναι και η υποβολή στην Κ.Ε.∆. ή στην Τ.Ε.∆. της έκθεσης διαιτησίας και του πίνακα αξιολόγησης.

7.2.9 Τα συµµετέχοντα σωµατεία ενηµερώνονται από την διοργανώτρια αρχή σε 48 ώρες το αργότερο, για τα αποτελέσµατα των 
συναντήσεων και σε τέσσερις (4) ηµέρες το αργότερο, για τα φύλλα αγώνων µε οποιονδήποτε τρόπο (πχ µε e-mail, ή φαξ ή δηµοσίευση σε 
ιστοσελίδα της περιοχής).  
 
8. ��������� - ����������� 

8.1 Οι ενστάσεις αφορούν την διαφωνία των αγωνιζοµένων παικτών ή σωµατείων εναντίον αποφάσεων των διαιτητών και υποβάλλονται 
στην Επιτροπή Ενστάσεων, µε την διαδικασία που προβλέπεται από τους Κανονισµούς της Ε.Σ.Ο., της Κ.Ε.∆. και της προκήρυξης των 
αγώνων.

8.2 Οι καταγγελίες κατά ∆ιαιτητών υποβάλλονται στην Τ.Ε.∆. ή Κ.Ε.∆.. 
 
8.3 Οι Επιτροπές Ενστάσεων εκδικάζουν αµέσως τις ενστάσεις και κοινοποιούν τις αποφάσεις τους πριν την έναρξη του επόµενου γύρου,
στην διοργανώτρια αρχή, την Τ.Ε.∆. και την Κ.Ε.∆.. 
 
8.4 Οι καταγγελίες κατά ∆ιαιτητών υποβάλλονται, τεκµηριωµένες µε όλα τα διαθέσιµα στοιχεία, στη διοργανώτρια αρχή και στην Τ.Ε.∆. ή
Κ.Ε.∆. πριν την έναρξη του επόµενου γύρου ή το αργότερο τρεις ηµέρες µετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

8.5 Αίρεται το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων ή καταγγελιών µετά την εκπνοή των προθεσµιών που ορίσθηκαν.

8.6 ∆εν επιτρέπεται η δηµόσια παρουσίαση οποιονδήποτε καταγγελιών.

8.7 Για την διαδικασία των ενστάσεων σύµφωνα και µε τον Κανονισµό Αγώνων της Ε.Σ.Ο., αναφέρονται τα παρακάτω:

8.7.1 Η πρωτοβάθµια Επιτροπή Ενστάσεων ορίζεται από την ∆ιοργανώτρια Αρχή κάθε τουρνουά.

8.7.2 Η Επιτροπή Ενστάσεων της Κ.Ε.∆. είναι τριµελής µε δύο αναπληρωµατικά µέλη. Για το 2009 τακτικά µέλη ορίζονται οι ∆.∆.
Νικολόπουλος Παναγιώτης, Πιλάλης Χρήστος και Λογοθέτης Σωτήριος, µε αναπληρωµατικά µέλη τους ∆.∆. Σαϊνίδη ∆ηµήτριο και Πεντίδη 
Νικόλαο.

8.7.3 Η ένσταση ενάντια σε απόφαση διαιτητών ασκείται από τον ενδιαφερόµενο (σκακιστή ή Σωµατείο) αµέσως µετά τη λήξη της υπόψη 
παρτίδας και µέσα σε 30 λεπτά, προκειµένου για Πανελλήνια Ατοµικά και Οµαδικά Πρωταθλήµατα που διοργανώνονται µε το 
συγκεντρωτικό σύστηµα. Αν το πρόγραµµα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια ηµέρα ή αν πρόκειται για αγώνες γρήγορου σκακιού τότε ή
ένσταση ασκείται µέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη παρτίδας. Σε αγώνες που διεξάγονται µια φορά την εβδοµάδα ένσταση µπορεί 
να υποβληθεί µέσα σε 24 ώρες από τη λήξη των αγώνων.

8.7.4 Η ένσταση ασκείται γραπτά από τον ενδιαφερόµενο προς τον Επικεφαλής διαιτητή και εκδικάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων των 
αγώνων που ορίζει η ∆ιοργανώτρια Αρχή σύµφωνα µε όσα προβλέπει η αντίστοιχη προκήρυξη (διαδικασία υποβολής, ύψος παραβόλου,
χρόνος εκδίκασης κλπ).  
 
8.7.5 Η εκδίκαση της ένστασης ολοκληρώνεται το αργότερο πριν την κλήρωση του επόµενου γύρου. Σε αγώνες που διεξάγονται µια φορά 
την εβδοµάδα ένσταση εκδικάζεται το αργότερο εβδοµήντα δύο (72) ώρες από την λήξη του υπόψη γύρου.

- Αν η ένσταση δεν εκδικαστεί σε πρώτο βαθµό από την Επιτροπή Ενστάσεων, θεωρείται ότι έγινε ∆ΕΚΤΗ. Αν γίνει έστω και µερικά δεκτή 
το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργανώτριας αρχής.

- 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 και στις εξής περιπτώσεις:

α) κατά της απόφασης της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Ενστάσεων των αγώνων 
β) κατά της αποδοχής της ένστασης λόγω µη εκδίκασής της από την Πρωτοβάθµια Επιτροπή Ενστάσεων.

- Η απόφασή της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων της Κ.Ε.∆. εκδίδεται οπωσδήποτε πριν την κλήρωση του επόµενου γύρου και είναι 
τελεσίδικη.

8.7.6 Για να ασκηθεί δικαίωµα ένστασης, ο ενδιαφερόµενος (Σωµατείο ή σκακιστής) πρέπει να έχει κάνει σχετική σηµείωση στο φύλλο 
αγώνα όπως προβλέπεται στη γενική προκήρυξη των διασυλλογικών πρωταθληµάτων (για οµαδικούς αγώνες) ή στο φύλλο της παρτίδας του 
(για ατοµικούς αγώνες). 
 
8.7.7 Τονίζουµε ότι οι Τ.Ε.∆. σε καµιά περίπτωση δεν ορίζουν την Επιτροπή Ενστάσεων, ούτε σαν φορέας µπορεί να ασκήσει καθήκοντα 
Επιτροπής Ενστάσεων.

8.7.8 Τα µέλη των Τ.Ε.∆. δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν Επιτροπές Ενστάσεων της Περιοχής τους.
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9. �������� ���������� 

9.1 Αποτελεί το σηµαντικότερο επίσηµο έγγραφο για τον ορισµό, αξιολόγηση και προαγωγή των διαιτητών καθώς και για την αξιολόγηση 
των διοργανώσεων.

9.2 Η Έκθεση ∆ιαιτησίας (µε το αρχείο κλήρωσης των αγώνων) υποβάλλεται από τον Επικεφαλής ∆ιαιτητή, το αργότερο σε τρεις (3) 
ηµέρες από την λήξη των αγώνων, στις Τ.Ε.∆. για αγώνες Τοπικού ενδιαφέροντας και στην Κ.Ε.∆. για τελικούς Πανελληνίων και ∆ιεθνών 
Πρωταθληµάτων καθώς και ∆ιεθνών τουρνουά όπως αυτά χαρακτηρίζονται από την Ε.Σ.Ο.. 
 
9.3 Εκθέσεις ∆ιαιτησίας υποβάλλονται για όλα τα Πρωταθλήµατα Πανελλήνια Οµαδικά και Ατοµικά οποιουδήποτε επιπέδου, χωρίς καµία 
εξαίρεση. Για τα οµαδικά υποβάλλεται η Έκθεση από τον Επικεφαλής ∆ιαιτητή µετά την ολοκλήρωση του Οµαδικού Πρωταθλήµατος. Τα 
στοιχεία του Οµαδικού (συµµετοχές, σύστηµα κλπ, ∆ιαιτητές και παρτίδες τους), αντλούνται από τα αντίστοιχα φύλλα αγώνων.

9.4 Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω διαδικασίες η Κ.Ε.∆. θα πάρει τις αποφάσεις για τις οποίες έχει αρµοδιότητα και θα κοινοποιήσει το θέµα
στην Ε.Σ.Ο. για περαιτέρω ενέργειες.

9.5 ∆εν αξιολογούνται οι αγώνες και οι ∆ιαιτητές αν δεν έχει υποβληθεί η αντίστοιχη Έκθεση ∆ιαιτησίας και ο φάκελος της διοργάνωσης.

9.6 Σε κάθε περίπτωση ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής για την περίπτωση του άρθρου 9.2 δεν θα επιτρέπεται να διαιτητεύει τουλάχιστον µέχρι να 
υποβάλλει την έκθεση διαιτησίας.

9.7 Το αρχείο κλήρωσης των αγώνων κοινοποιείται από τον Επικεφαλής ∆ιαιτητή και στην Ε.Σ.Ο.

10. ��������� ���������� 

10.1 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

10.1.1 Στα σεµινάρια διαιτησίας διδάσκουν οι Καθηγητές ∆ιαιτησίας που έχουν προταθεί από το προηγούµενο Συµβούλιο ∆ιαιτησίας και η
πρόταση αυτή έχει εγκριθεί από το ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο. Για την ανάδειξη νέων Καθηγητών ∆ιαιτησίας απαιτούνται οι παρακάτω ελάχιστες 
προϋποθέσεις:

10.1.2 Οι υποψήφιοι Καθηγητές ∆ιαιτησίας πρέπει να είναι ∆ιεθνείς ∆ιαιτητές ( IA ή FA) και 

10.1.3 Να έχουν διδάξει σε τέσσερα (4) τουλάχιστον σεµινάρια ∆ιαιτησίας ως Βοηθοί Καθηγητές ∆ιαιτησίας ένα τουλάχιστον θέµα
επιλεγµένο από την Κ.Ε.∆. από την εκάστοτε ισχύουσα ∆ιδακτέα Ύλη της Κ.Ε.∆.. Η πρόταση για την ανάδειξη νέου Καθηγητή ∆ιαιτησίας 
πρέπει να υποβάλλεται στην Κ.Ε.∆. γραπτώς από τρεις Καθηγητές ∆ιαιτησίας και να επικυρώνεται οµόφωνα από το ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.. 
 
10.2 Οργανωτικό Σχήµα Ανάδειξης και Εκπαίδευσης ∆ιαιτητών.

10.2.1 Η ανάδειξη νέων διαιτητών, που εντάσσονται στην αρχική Γ’ Κατηγορία, γίνεται από Σχολές ∆ιαιτησίας, που οργανώνει η Κ.Ε.∆. σε 
συνεργασία µε τις Ενώσεις – Τοπικές Επιτροπές.

10.2.2 Η προαγωγή των διαιτητών στις Κατηγορίες Β’ και Α’, γίνεται από Σεµινάρια ∆ιαιτησίας, που οργανώνει η Κ.Ε.∆. σε συνεργασία µε
τις Ενώσεις – Τοπικές Επιτροπές.

10.2.3 Η ελάχιστη διάρκεια των Σεµιναρίων Γ’ , Β’ και Α’ Κατηγορίας, καθορίζεται σε τρία τρίωρα, διδασκαλίας και εξετάσεων. Τα τρίωρα 
αυτά µπορεί να είναι σε τρεις ή σε δύο ηµέρες ανάλογα µε τις δυνατότητες της περιοχής που διοργανώνει το σεµινάριο.

10.2.5 Η ελάχιστη διάρκεια των σεµιναρίων για ∆ιεθνή τίτλο καθορίζεται από τον καθηγητή διαιτησίας της FIDE. 
 
10.2.6 Τα σεµινάρια διαιτησίας γίνονται υπό την επίβλεψη τριµελούς οργανωτικής επιτροπής ειδικών σε θέµατα διαιτησίας ή οργάνωσης 
σεµιναρίων, η οποία αποτελείται:

α) Από ένα µέλος που ορίζεται από την Τοπική Ένωση/Τοπική Επιτροπή 
β) Από ένα µέλος που ορίζεται από την οικεία Τοπική Επιτροπή ∆ιαιτησίας 
γ) Από ένα µέλος που ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας.

Για τη διοργάνωση του σεµιναρίου, η Τοπική Ένωση/Τοπική Επιτροπή υποβάλλει έγκαιρα (τουλάχιστον ένα µήνα πριν) σχετικό αίτηµα
προς την Κ.Ε.∆.. Στο αίτηµα αυτό πρέπει να περιλαµβάνονται όσα αναφέρονται στον κανονισµό σεµιναρίων.

10.2.7 Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Κανονισµού ∆ιαιτησίας της Ε.Σ.Ο., ισχύουν και τα παρακάτω για να έχει ο ενδιαφερόµενος το δικαίωµα
άσκησης των καθηκόντων του διαιτησίας:

α. Να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β. Να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 

10.3 ∆ιδακτέα υλη.

10.3.1. Η γενική διδακτέα ύλη, ταξινοµήθηκε και κωδικοποιήθηκε στις παρακάτω ενότητες:
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Α. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE. 
Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Σ.Ο. – Κ.Ε.∆.. 
Γ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ε.Σ.Ο.. 
∆. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ.
ΣΤ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ECU. 
Ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ FIDE 
 
10.3.2 ∆ιδακτέα υλη ανά ενότητα.

Α. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE. 
 
Α.1 Κανόνες Σκακιού (Κανονικό Σκάκι). 
Α.2 « « (Γρήγορο Σκάκι – παράρτηµα Β.). 
Α.3 « « (Μπλιτζ – παράρτηµα Γ.). 
Α.4 « « (Quickplay Finish όταν ο ∆ιαιτητής δεν είναι παρών – παράρτηµα ∆.). 
Α.5 « « (Αλγεβρική Γραφή – παράρτηµα Ε.). 
Α.6 « « (Κανόνες για παίκτες Τυφλούς και µε ελαττωµατική όραση ΣΤ.). 
 
Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Σ.Ο.. 
 
Β.1 Κανονισµός ∆ιαιτησίας.
Β.2 Κανονισµός Εκπαίδευσης ∆ιαιτητών.
Β.3 Κανονισµός Αγώνων.
Β.4 Κανονισµός Αγωνιστικών Χώρων.
Β.5 Κανονισµός Πειθαρχικού.
Β.6 Κανονισµό Τίτλων & Αξιολόγησης.
Β.7 Υπολογισµός Εθνικού ΕΛΟ.
Β.8 Κανονισµοί ∆ιασυλλογικών Πρωταθληµάτων (απόφαση Ε.Σ.Ο. 23.11.99). 
 
Γ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ε.Σ.Ο.. 
 
Γ.1 Γενική Προκήρυξη Πανελλήνιων Οµαδικών Πρωταθληµάτων.
Γ.2 Προκήρυξη Πανελλήνιου Οµαδικού Α’ Εθνικής.
Γ.3 Προκήρυξη Πανελλήνιων Οµαδικών Νέων.
Γ.4 Γενική Προκήρυξη Ανοικτού ∆ιεθνούς Τουρνουά.
Γ.5 Προκήρυξη Πανελλήνιων Νεανικών Πρωταθληµάτων.
Γ.6 Προκήρυξη Ατοµικού Πρωταθλήµατος Ελλάδας.

∆. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

∆.1 Συστήµατα Αγώνων.
∆.2 Βασικοί Κανόνες Ελβετικού Συστήµατος.
∆.3 Βασικοί Κανόνες Συστήµατος Πουλ.
∆.4 Κριτήρια Άρσης Ισοβαθµίας.
∆.5 Φύλλα Αγώνων.
∆.6 Χρονόµετρα.
∆.7 Swiss Manager. 
∆.8 Καθήκοντα ∆ιαιτητών.
∆.9 Καθήκοντα Επικεφαλής ∆ιαιτητή.
∆.10 Καθήκοντα ∆ιευθυντή Αγώνων.

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 

ΣΤ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ECU 
 
Ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ FIDE 
 
10.4 ∆ιδακτέα υλη ανά Κατηγορία.

10.4.1 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

Α.1 – Α.5 
Β.1, Β.2, Β.8 
Γ.1 
∆.5, ∆.6, ∆.8 
 
10.4.2 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

Ό,τι και στην Γ΄ Κατηγορία και 
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Β.3, Β.4, Β.5 
Γ.2, Γ.3 
∆.1 – ∆.4 
 
10.4.3 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

Ό,τι και στην Β΄ Κατηγορία και 
Α.6 
Β.6, Β.7 
Γ.4, Γ.5, Γ.6 
∆.7, ∆.9. ∆.10 
 
10.5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 

10.5.1 Για κάθε σεµινάριο η διδακτέα ύλη καθορίζεται από την Κ.Ε.∆.. 
 
10.5.2 Η διδακτέα ύλη διανέµεται στους υποψηφίους τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν την έναρξη του κάθε σεµιναρίου.

Παρατήρηση 1: Για την προαγωγή σε ανώτερη Κατηγορία, ο εξεταζόµενος θα εξετάζεται και στα θέµατα της Κατηγορίας που ήταν, για να 
έχει πρόσθετο κίνητρο διατήρησης των γνώσεων του και συνεχούς ενηµέρωσής του για τις εξελίξεις των κανονισµών 

Παρατήρηση 2: Στην πράξη η σύνθεση των σεµιναρίων θα περιλαµβάνει υποψηφίους όλων των κατηγοριών. Στα σεµινάρια µεικτής 
σύνθεσης οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στην προβλεπόµενη διδακτέα ύλη της Κατηγορίας τους.

Παρατήρηση 3: Στα σεµινάρια για FIDE Arbiters µπορούν να συµµετέχουν ∆ιαιτητές µόνο Α’ Κατηγορίας.

10.6 Σύστηµα Βαθµολογίας.

Η βαθµολόγηση των γραπτών των εξεταζόµενων υποψηφίων διαιτητών θα γίνεται µε το σύστηµα 2 – (0,5 –1 – 1,5) - 0. Οι ερωτήσεις µπορεί 
να έχουν την εξής µορφή: α) επιλογής απάντησης: Σωστό – Λάθος, β) Πολλαπλής επιλογής, γ) Αιτιολογηµένης απάντησης. Γενικά θα 
επιλέγεται ένα σύστηµα που θα περιλαµβάνει τις δύο ή τις τρεις µορφές.

Η βαθµολόγηση θα είναι δύο (2) βαθµοί για την σωστή απάντηση και µηδέν (0) για την λανθασµένη ή µη απάντηση. Θα υπάρχει όµως και η
δυνατότητα βαθµολόγησης από µισό (0,5) βαθµό µέχρι ενάµισι (1,5) βαθµό, σύµφωνα µε την κρίση των εξεταστών αν µια απάντηση δεν 
είναι ολοκληρωµένη.

Παρατήρηση 4: Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται χωρίς την χρήση βοηθηµάτων και επειδή θεωρούνται µια εικονική άσκηση καθηκόντων 
διαιτησίας ο συνολικός χρόνος εξέτασης πρέπει να βασίζεται στη λογική αυτή.

10.7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

10.7.1 Μετά από την ολοκλήρωση του σεµιναρίου, και µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες, η οργανωτική επιτροπή βαθµολογεί τα 
γραπτά (αν επρόκειτο για σεµινάριο µε εξετάσεις) και υποβάλλει προς την Κ.Ε.∆./Ε.Σ.Ο. τα γραπτά και σχετική έκθεση, µε τα πλήρη 
στοιχεία του σεµιναρίου.

10.7.2 Στη συνέχεια, και µέσα σε δεκαπέντε (15) το πολύ εργάσιµες ηµέρες, η Κ.Ε.∆./Ε.Σ.Ο. εξετάζει το φάκελο του σεµιναρίου,
ανακοινώνει τα αποτελέσµατα, και πράττει τα δέοντα σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό (εντάξεις στο µητρώο, αλλαγές Κατηγορίας κλπ)
ανάλογα µε το επίπεδο και τους στόχους του σεµιναρίου. Εγκρίνει, επίσης, τη χορήγηση των προβλεπόµενων κατά σεµινάριο βεβαιώσεων ή
δικαιολογητικών.

10.7.3 Τα γραπτά των υποψηφίων και τα αποτελέσµατα µε τη βαθµολόγησή τους, αρχειοθετούνται από την Κ.Ε.∆.. 
 
10.8 Κατηγορίες ∆ιαιτητών.

10.8.1 Οι προβλεπόµενες σύµφωνα µε τον Κανονισµό ∆ιαιτησίας (άρθρο 5) Κατηγορίες των οµοσπονδιακών µας διαιτητών είναι οι εξής:
Ο∆ΓΚ, Ο∆ΒΚ και Ο∆ΑΚ.

10.8.2 Οι προβλεπόµενες Κατηγορίες από τον Κανονισµό Τίτλων της FIDE, (άρθρο Β.05.1.1.3) είναι οι εξής: ΙΑ (International Arbiter) και 
FA (Fide Arbiter)  
 
10.9 Αρµοδιότητες διαιτητών ανά Κατηγορία.

10.9.1 Γ’ Κατηγορία: Ασκούν καθήκοντα κύριου διαιτητή σε όλες τις διοργανώσεις των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών. Στα Πανελλήνια 
Ατοµικά και Οµαδικά Πρωταθλήµατα καθώς και στα ∆ιεθνή Ανοικτά Τουρνουά ασκούν καθήκοντα Βοηθού ∆ιαιτητή.

10.9.2 Β’ Κατηγορία: Ασκούν καθήκοντα κύριου διαιτητή σε όλες τις διοργανώσεις των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών, και στα 
Πανελλήνια Ατοµικά και Οµαδικά Πρωταθλήµατα. Στα ∆ιεθνή Ανοικτά/Κλειστά Πρωταθλήµατα/Τουρνουά ασκούν καθήκοντα Βοηθού 
∆ιαιτητή.

10.9.3 Α’ Κατηγορία: Ασκούν καθήκοντα κύριου διαιτητή σε όλες τις διοργανώσεις.
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10.9.4 ∆ιεθνείς ∆ιαιτητές (IA και FA): Ασκούν καθήκοντα Επικεφαλής και Κύριου διαιτητή σε όλες τις διοργανώσεις 

Παρατήρηση 5: Καθήκοντα Επικεφαλής και Βοηθών Επικεφαλής ∆ιαιτητών µπορούν να ασκούν µόνο διεθνείς ∆ιαιτητές εγνωσµένης αξίας 
και ∆ιεθνούς εµπειρίας. Σε περίπτωση απόλυτης αδυναµίας να βρεθεί ανάλογος ∆ιαιτητής, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ∆ιαιτητής Α’
Κατηγορίας εγνωσµένης αξίας και όχι για όλες τις διοργανώσεις. Η απόφαση θα λαµβάνεται από την Κ.Ε.∆., σε συνεργασία µε τα αρµόδια 
όργανα της Ε.Σ.Ο.. 
 
10.10 Ποσοστά Ανάδειξης και Προαγωγής Οµοσπονδιακών ∆ιαιτητών.

10.10.1 Πίνακας Θεµάτων και Βαθµολογίας:

ΑΑ Θέµατα Γ’ Κατηγορία Β’ Κατηγορία Α’ Κατηγορία 
1 Α-Κανόνες Σκακιού 65% 80% 95% 
2 Β-Rapid Play (Game) 70% 80% 90% 
3 Γ-Blitz 75% 80% 85% 
4 ∆-Πανελλήνια Οµαδικά 80% 85% 90% 
5 Συστήµατα και Προγράµµατα Κλήρωσης 85% 

10.10.2 Το 5ο θέµα είναι νεοεισαχθείσα Κατηγορία ∆ιδακτέας Ύλης και Εξεταζόµενου Μαθήµατος 

10.10.3 Για να έχει το δικαίωµα ο εξεταζόµενος να αξιολογηθεί συνολικά σε όλα τα θέµατα πρέπει να πιάσει το ποσοστό επιτυχίας για τα 
θέµατα Α. ∆ιαφορετικά απορρίπτεται για την Κατηγορία που εξεταζόταν.

10.10.4 Η τελική απόφαση ανάδειξης και προαγωγής διαιτητών λαµβάνεται σε επίπεδο ειδικής συνεδρίασης της Κ.Ε.∆..  
 
10.11 ΑνενεργοΙ ∆ιαιτητΕς – ΕπανΕνταξη.

10.11.1 Ανενεργοί ∆ιαιτητές: Συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες ανενεργών διαιτητών, όσοι ∆ιαιτητές δεν είχαν συµµετάσχει σε διαιτησίες 
επί δύο (2) συνεχόµενες αγωνιστικές περιόδους.

10.11.2 Επανένταξη ∆ιαιτητών:

10.11.2.1 Για διάστηµα ανενεργείας από δύο (2) µέχρι τέσσερα (4) χρόνια η επανένταξη γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήµατος του 
ενδιαφεροµένου προς την Κ.Ε.∆. και σχετικής απόφασης της Κ.Ε.∆.. 
 
10.11.2.2 Για διάστηµα ανενεργείας µεγαλύτερο από (4) χρόνια η επανένταξη γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου προς 
της Κ.Ε.∆. και συµµετοχής του σε σεµινάριο διαιτησίας. Η κατάταξη του σε Κατηγορία διαιτητών θα γίνει σύµφωνα µε τα ποσοστά 
επιτυχίας του. Αν δεν πετύχει τα ελάχιστα ποσοστά της Γ’ Κατηγορίας, παραµένει ανενεργός, για ένα χρόνο ακόµη, οπότε αποκτάει το 
δικαίωµα νέας συµµετοχής του σε σεµινάριο.

10.12 Πίνακας Ορισµού ∆ιαιτητών.

10.12.1 Η αξιολόγηση και η κατάταξη των διαιτητών γίνεται από την Κ.Ε.∆. το αργότερο µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Στη 
συνέχεια η Κ.Ε.∆. δηµοσιοποιεί τον Πίνακα Ορισµού ∆ιαιτητών που έχει ετήσια ισχύ.

10.12.2 Οι ∆ιαιτητές παραµένουν στην Κατηγορία που αξιολογήθηκαν για ένα χρόνο. Σε καµιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν ένας ∆ιαιτητής 
να αξιολογηθεί για δεύτερη φορά µέσα στον ίδιο χρόνο.

10.12.3 Η αξιολόγηση των διαιτητών Α’ Κατηγορίας, για την πρόταση προαγωγής τους σε IA ή FA γίνεται κατόπιν συµµετοχής των 
ενδιαφεροµένων στα αντίστοιχα σεµινάρια. ∆ιευκρινίζουµε ότι ο τίτλος του FA προηγείται του τίτλου IA. Γενικά εφαρµόζεται η διαδικασία 
του άρθρου 5.4 περί διεθνών διαιτητών του Κανονισµού ∆ιαιτησίας της Ε.Σ.Ο. που περιγράφεται παρακάτω (άρθρο 5.4 του παρόντος 
κανονισµού). 
 
11. �������� ���������.

11.1. Νέες αιτήσεις για προαγωγή ∆ιαιτητών θα εξετάζονται από την Κ.Ε.∆. έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους και στη συνέχεια θα 
εκδίδεται ο νέος Π.Ο.∆. (Πίνακας Ορισµού ∆ιαιτητών). Υπενθυµίζεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για προαγωγή ∆ιαιτητών 
υποβάλλονται προς την Κ.Ε.∆. µε προσωπική αίτηση του ενδιαφερόµενου, συνοδευόµενη από τα ακόλουθα παραστατικά:

α. Αναφορά διαιτησίας υπογεγραµµένη από τον Επικεφαλής ∆ιαιτητή της αντίστοιχης διοργάνωσης. Η αναφορά αυτή εκτυπώνεται από το 
πρόγραµµα κλήρωσης της διοργάνωσης στην οποία συµµετείχε ο ενδιαφερόµενος ∆ιαιτητής.
β. Περιληπτική καταγραφή των διοργανώσεων που συµµετείχε ο ενδιαφερόµενος, συµπεριλαµβάνοντας τον τίτλο και την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής κάθε διοργάνωσης.

11.2 ∆ιαιτητές Β΄ Κατηγορίας: Στη Β΄ Κατηγορία διαιτητών κατατάσσονται οι ∆ιαιτητές που:

11.2.1 Έχουν τελειώσει µε επιτυχία τη γραπτή και πρακτική δοκιµασία σε σεµινάριο που διεξάγεται για υποψήφιους ∆ιαιτητές Β΄ 
Κατηγορίας, προς διαπίστωση των γνώσεών τους οι οποίες απαιτούνται για την Κατηγορία αυτή.
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11.2.2. Οι ∆ιαιτητές που έχουν διαιτητεύσει ένα από στα παρακάτω τουλάχιστον τουρνουά από το Γενικό Αγωνιστικό πρόγραµµα της 
Ε.Σ.Ο.. 
 
α. Ανοικτό ∆ιεθνές τουρνουά µε 100 τουλάχιστον συµµετοχές.
β. Προκριµατική φάση Νεανικών Πρωταθληµάτων ή Ανοικτού Πρωταθλήµατος Ελλάδας.
γ. Προκριµατική φάση Σχολικού Πρωταθλήµατος.
δ. Πανελλήνιο Οµαδικό Πρωτάθληµα Ελλάδας ή Κύπελλο Ελλάδας.

Τα παραπάνω τουρνουά πρέπει να διοργανώνονται µε την εποπτεία της Τοπικής Ένωσης ή Επιτροπής και να είναι Ελβετικού συστήµατος ή
πουλ 7 τουλάχιστον γύρων το κάθε ένα από αυτά.

11.3 ∆ιαιτητές Α΄ Κατηγορίας: Στην Α΄ Κατηγορία διαιτητών κατατάσσονται οι ∆ιαιτητές που:

11.3.1 Έχουν τελειώσει µε επιτυχία τη γραπτή και πρακτική δοκιµασία σε σεµινάριο που διεξάγεται για υποψηφίους ∆ιαιτητές Α΄ 
Κατηγορίας, προς διαπίστωση των γνώσεών τους που απαιτούνται για την Κατηγορία αυτή.

11.3.2. Οι ∆ιαιτητές που έχουν διαιτητεύσει σε ένα από στα παρακάτω τουλάχιστον τουρνουά από το Γενικό Αγωνιστικό πρόγραµµα της 
Ε.Σ.Ο.. 
α. Ένα από τα καλοκαιρινά Ανοικτά ∆ιεθνή τουρνουά µε 100 τουλάχιστον συµµετοχές.
β. Τελική φάση Νεανικών Πρωταθληµάτων ή Ανοικτού Πρωταθλήµατος Ελλάδας.
γ. Τελική φάση Σχολικού Πρωταθλήµατος.
δ. Πανελλήνιο Οµαδικό Πρωτάθληµα Ελλάδας Α΄ Εθνικής ή Προκριµατικού οµίλου Α’ Εθνικής ή Τελική φάση Κυπέλλου Ελλάδας.

Τα παραπάνω τουρνουά πρέπει να διοργανώνονται µε την εποπτεία της Ε.Σ.Ο. και να είναι Ελβετικού συστήµατος ή πουλ 7 τουλάχιστον 
γύρων το κάθε ένα από αυτά εκτός του κυπέλλου Ελλάδας.

11.4 ∆ιεθνείς ∆ιαιτητές:

11.4.1 ∆ιεθνείς ∆ιαιτητές είναι οι ∆ιαιτητές που αποκτούν την ιδιότητα αυτή µε απόφαση της FIDE. Οι διεθνείς ∆ιαιτητές µπορούν να 
διαιτητεύουν ως κύριοι ∆ιαιτητές (chief arbiters) σε πάσης φύσεως σκακιστικούς αγώνες.

11.4.2 Λόγω του συστήµατος αξιολόγησης της FIDE, η Κ.Ε.∆. υποβάλλει στην Ε.Σ.Ο. πρόταση µόλις ο ∆ιαιτητής Α’ Κατηγορίας 
συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για τον τίτλο του ∆ιεθνούς διαιτητή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου.

11.4.3 Οι προϋποθέσεις προαγωγής στις Κατηγορίες ∆ιεθνών ∆ιαιτητών (∆.∆.- ΙΑ και ∆.∆.-FA) περιγράφονται στον Κανονισµό της FIDE 
(άρθρο Β.05). 
 
11.4.4 Ο ενδιαφερόµενος για προαγωγή ∆ιαιτητής, υποβάλλει προς την Τ.Ε.∆. που ανήκει γραπτό αίτηµα σε ειδικό έντυπο της Κ.Ε.∆., όπου 
αναφέρει σε ποιο σεµινάριο και πότε απόκτησε την απαιτούµενη νόρµα, καθώς και τις διοργανώσεις στις οποίες έχει διαιτητεύσει,
τεκµηριωµένες µε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

11.4.5 Στη συνέχεια οι Τ.Ε.∆. υποβάλλουν στην Κ.Ε.∆. τις προτάσεις προαγωγής. Η Κ.Ε.∆. εξετάζει τις αιτήσεις προαγωγής σε ειδική 
συνεδρίαση. Όλες οι προαγωγές έχουν ισχύ από το επόµενο Πίνακα Ορισµού ∆ιαιτητών.

11.4.6 Ειδικότερα οι προτάσεις της Κ.Ε.∆. για προαγωγή στις Κατηγορίες FA – IA προωθούνται αµέσως στην Ε.Σ.Ο. για να προωθηθούν 
για υποβολή και έγκριση από τα συνέδρια της FIDE. 
 
11.5 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΝΟΡΜΑΣ 

Η διάρκεια ισχύος µιας νόρµας ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια.

11.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - Εξαιρέσεις διαιτητών – κωλύµατα ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

11.6.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κ.∆.:  
 
1. ∆ιαιτητές έχουν το δικαίωµα, ύστερα από την επιλογή τους και πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, να δηλώνουν εγγράφως 
στην Κ.Ε.∆. ότι δεν επιθυµούν να διευθύνουν τους αγώνες κάποιου σωµατείου ή µέχρι δύο αθλητών, οπότε δεν συµπεριλαµβάνονται στους 
αντίστοιχους ορισµούς.

2. Εάν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ∆ιαιτητής ζητήσει εγγράφως από την Κ.Ε.∆. εξαίρεση κάποιου σωµατείου ή αθλητή, το 
αίτηµά του µπορεί να εγκριθεί εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει σπουδαίος και σοβαρός λόγος.

11.6.2 Σύµφωνα µε τα άρθρα 12.3, β, γ και δ του Κ.∆.: 
 
β. Η αδικαιολόγητη άρνηση συµµετοχής του σε αγώνα για τον οποίο είχε οριστεί (ποινή αποκλεισµού 2 µηνών). 
 
γ. Η µη προσέλευσή του σε αγώνα ή η προσέλευσή του µετά την έναρξη του αγώνα στον οποίο είχε οριστεί ή αποχώρησή του πριν από τη 
λήξη του αγώνα, αδικαιολόγητα (ποινή αποκλεισµού 1-3 µηνών). 
 
δ. Η συµµετοχή του σε αγώνα, χωρίς την έγκριση του αρµόδιου οργάνου (ποινή αποκλεισµού 2-4 µηνών). 
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11.6.3 ∆εν επιτρέπεται η εξαίρεση διαιτητή από µια συνάντηση λόγω σχετικού αιτήµατος σωµατείου.

12. ������ ������� 

12.1 Η Κ.Ε.∆. έχει το δικαίωµα τροποποιήσεων, αλλαγών και πρόσθεσης νέων διατάξεων στην παρούσα Γενική Οδηγία όποτε κριθεί 
απαραίτητο, και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες.

12.2 Η ισχύς της παρούσας τροποποιηµένης Γενικής Οδηγίας της Κ.Ε.∆. µε πλήρη εφαρµογή σε όλα της τα άρθρα, ισχύει από την 
Παρασκευή 01/01/2009. 
 
12.3 Η Κ.Ε.∆. και οι Τ.Ε.∆. έχουν την τυπική, ουσιαστική και ηθική υποχρέωση να ασκούν τα καθήκοντά τους µε αµεροληψία, χωρίς 
αποκλεισµούς και διακριτικές επιλογές, να χρησιµοποιούν και να αξιοποιούν όλο το διαθέσιµο διαιτητικό µας δυναµικό, στο µέτρο που 
τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις των Κανονισµών, σε συνδυασµό µε τα προσόντα των διαιτητών και τις ιδιαιτερότητες κάθε 
διοργάνωσης.

12.4 Η Κ.Ε.∆. έχει το δικαίωµα αυτεπάγγελτης παρέµβασης της, όποτε διαπιστώνει σοβαρές παραβιάσεις των Κανονισµών Αγώνων,
∆ιαιτησίας της Ε.Σ.Ο. και της Γενικής της Οδηγίας.

12.5 Η τιµωρία των διαιτητών σε περιπτώσεις εµπλοκής τους στην νοµιµοποίηση Πανελλήνιων Ατοµικών και Οµαδικών Αγώνων που δεν 
πραγµατοποιήθηκαν ή µεθοδεύτηκε το αποτέλεσµά τους µπορεί να φθάσει µέχρι και την οριστική τους διαγραφή από τους πίνακες 
διαιτητών.

12.6 Η Κ.Ε.∆. πιστεύει ότι όλοι όσοι αποτελούν την Σκακιστική µας Κοινωνία µε οποιαδήποτε ιδιότητα, θα ανταποκριθούν στην έκκλησή 
µας, για την τήρηση όλων των Κανόνων και Κανονισµών που συνιστούν το Αθλητικό Πνεύµα το οποίο πρέπει να είναι κυρίαρχο στην 
συµπεριφορά και στους στόχους µας.
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5.   ����� – ��������� ���������

1.  ��������.

1.1 Η παρούσα Οδηγία 2008 της Κ.Ε.∆. υποβλήθηκε και εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Σ.Ο. στις 
10/02/2008.  
 
1.2 Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Κανονισµού ∆ιαιτησίας της Ε.Σ.Ο. και της Γενικής Οδηγίας 2008 της Κ.Ε.∆.

1.3 Η εφαρµογή όλων των άρθρων της παρούσας Οδηγίας 2008 είναι υ���������� για όλους τους διαιτητές Ατοµικών –∆ιασυλλογικών 
Πρωταθληµάτων και Τουρνουά, οποιουδήποτε επιπέδου, συµπεριλαµβανοµένων και των ���������� ��������µ����-��υ���υ� ��� 
��µ������.

1.4 Οι διαιτητές καλούνται να καλύψουν το αγωνιστικό µέρος, εξασφαλίζοντας την εφαρµογή των Κανόνων και των Κανονισµών µε τις 
άριστες κατά το δυνατό τεχνικές κύρια συνθήκες, αλλά φροντίζοντας και για το σύνολο των συνθηκών που αφορούν τον αγωνιστικό χώρο,
το σκακιστικό υλικό, το περιβάλλον, τους βοηθητικούς χώρους κλπ. Οι διαιτητές είναι η γέφυρα µεταξύ διοργανωτών και αγωνιζοµένων. Ο
ρόλος τους δεν είναι κατά συνέπεια απλά και µόνο για την τήρηση των Κανόνων Σκακιού.

1.5 Οι γενικές συµβουλές και οι οδηγίες, στους νέους διαιτητές, αλλά και σε όλους τους διαιτητές, ανεξάρτητα από την κατηγορία τους 
είναι οι εξής:

1.5.1 Όταν µας καλούν (µας επιλέγουν), να διαιτητεύσουµε σε ένα οποιοδήποτε τουρνουά, ����µ�����µ� ���υ� ��υ� ������� ��� ��υ� 
�������µ���, ��� µ� ��υ� ����υµ� ������υ.

1.5.2 Πρέπει να θυµόµαστε ότι την στιγµή που θα κληθούµε να πάρουµε απόφαση, δεν έχουµε την δυνατότητα να ανοίξουµε εγχειρίδια 
κανονισµών, ίσως και να είµαστε αναγκασµένοι να αποφασίσουµε µόνοι µας. Οι παίκτες δεν µπορούν να περιµένουν. Θέλουν απόφαση 
�µ����!

1.5.3 Να εµπνέουµε σεβασµό και αξιοπιστία στους παίκτες και στους διαιτητές που πιθανόν να έχει βοηθούς.

1.5.4 Να γνωρίζουµε άριστα τα χρονόµετρα που θα χρησιµοποιηθούν. ∆εν είναι δυνατόν διαιτητής και µάλιστα µε αποφασιστικές 
αρµοδιότητες, να αγνοεί την λειτουργία των χρονοµέτρων.

1.5.5  Πριν από ένα διεθνές τουρνουά που θα ασκήσουµε καθήκοντα διαιτητή, πρέπει να φροντίζουµε για την γνώση των σκακιστικών 
ορολογιών σε µια από τις βασικές γλώσσες της FIDE. 
 
1.5.6  Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους και άλλους πολύ περισσότερους, πρέπει �� ��µ���� �υ������ �������� ���� �������� ��υ 
������υµ�.

1.5.7  Να είµαστε και να φαινόµαστε αντικειµενικοί προς όλους τους αγωνιζόµενους, αποφεύγοντας κατά την διάρκεια των αγώνων,
επιλεκτικές φιλικές προσεγγίσεις µε τους παίκτες, συνοδούς και προπονητές.

1.5.8 �� �υµ��υ��υ�µ���� ��� ���������� �������� � �� ���µ������ �µ���� ������� ������� µ�� ��������, ���� ���υµ�
���������� ��� �� ���������υµ� �� �����µ�� �����������. Η εσφαλµένη απόφαση δηµιουργεί αλυσίδα προβληµάτων και µερικές φορές 
αδιέξοδα. Όταν δεν ξέρουµε και το χειρότερο όταν νοµίζουµε ότι ξέρουµε, πριν αποφασίσουµε ρωτάµε τον αρµόδιο που έχει την ευθύνη της 
τελικής απόφασης.

2.   ������ ��������� ��������� 

�� �������� ������ ��������� ������� ��υ� ��������� ��υ ������ ��������� �� ���µ����� � ����υ��������� ������ ��� �����υ� 
�� ����������� ����������, ���� �� ������� ��������� ��� ��� �� ������� µ����������.

2.1  Άφιξη στο χώρο αγώνων τουλάχιστον 30΄ πριν την έναρξη των αγώνων.

2.2  ���� ��� ������ ��� ������:

2.2.1 Έλεγχος αγωνιστικού χώρου και βοηθητικών χώρων, συνθήκες φωτισµού, κλιµατισµού κλπ). 
2.2.2 Έλεγχος υλικού (Σκακιέρες, κοµµάτια, παρτιδόφυλλα, µολύβια). 
2.2.3 Τακτοποίηση τραπεζιών, καρεκλών, αρίθµησης σκακιερών). 
2.2.4 Ειδικός πλήρης έλεγχος χρονοµέτρων σωστής ρύθµισης, µπαταριών, σωστής τοποθέτησης.
2.2.5 Έλεγχος νοµιµότητας συµµετοχής των παικτών και κανονικής σύνθεσης (στα διασυλλογικά). 
2.2.6 Έλεγχος σωστής τακτοποίησης και ταυτοποίησης ζευγαριών (αντίπαλοι, χρώµατα). 
2.2.7 Πίνακας συµµετεχόντων µε πλήρη στοιχεία (Όνοµα, Αριθµό Μητρώου, ηλικία, ΕΛΟ, τίτλο, αριθµό παρτίδων). 
2.2.8 Ο έλεγχος των συνθέσεων στα διασυλλογικά είναι καθοριστικός και γίνεται πάντοτε ���� αρχίσουν οι αγώνες).   
 
2.3  ���� ��� �������� ��� ������:



24 
 

24

2.3.1 Επισήµανση των παικτών που δεν παρουσιάσθηκαν. Ενηµέρωση του επικεφαλής διαιτητή ή των εµπλεκοµένων σωµατείων ή
συνοδών.

2.3.2 Περιοδικός έλεγχος των χρονοµέτρων και των παρτιδόφυλλων. Ενηµέρωση σχετικού εντύπου ανά µισή ώρα.

2.3.3  Έλεγχος «κινητικότητας» παικτών, όπως επαφές µε τρίτους, συχνή αποµάκρυνση από την αίθουσα αγώνων κλπ. � ��������� �� 
������ �� ����µ���� �υ��������� ��� ����µ��� ��υ �����υ 12.5. (Είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα σε όλες τις 
διοργανώσεις).   
 
2.3.3. Ιδιαίτερη παρακολούθηση των παρτίδων που έχουν κρίσιµη εξέλιξη για διάφορους λόγους. Για τις πιέσεις θα πρέπει να 
προβλέπεται η παρουσία και βοηθού διαιτητή.

2.3.4 Τα αιτήµατα παικτών θα εξετάζονται πολύ προσεκτικά πριν παρθεί η οποιαδήποτε απόφαση.

2.3.5 Η καταγραφή των αποτελεσµάτων πρέπει να γίνεται µε την παρουσία του �������� ��� ��� ��������� θα συµπληρώνονται 
������ τα παρτιδόφυλλα (κινήσεις, ηµεροµηνίες, γύρος, χρόνος σκέψης, αποτέλεσµα, υπογραφές διαιτητή και αντιπάλων). Στη 
συνέχεια θα ενηµερώνεται το έντυπο µε τα αποτελέσµατα.

2.3.6 ���� ��� �������� ��� ������ ��� µ���� �� ��������υ� ���� �� �������� ��� ����������� ����������� �������µ���� ��υ 
����������� υ����� ��� ��� ���µ��� ����.

2.4.   ���� ��� ���� ���� ��� �������� µ��� ���������� � �υ��������:

2.4.1 ����������� ������� ��� ��������µ���� µε αντιπαραβολή παρτιδόφυλλων και εντύπου αποτελεσµάτων (ή φύλλου αγώνων). 
Το έντυπο αποτελεσµάτων (ή φύλλο αγώνων) µε τις απαραίτητες υπογραφές παραδίνεται στον επικεφαλής διαιτητή.

3.  ��������� ���������� ��������� 

3.1 Ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής είναι ο µ�������� υ����υ��� έναντι της Κ.Ε.∆. για την ����� �������� ��� ������ που ορίζεται.
Είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των Κανόνων και Κανονισµών της FIDE, της ΕΣΟ, της ΚΕ∆, για όλα τα τεχνικά θέµατα και για την 
εξασφάλιση των καλύτερων αγωνιστικών συνθηκών για τους παίκτες. Ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής κατανέµει τους διαιτητές που έχει στην 
διάθεση του, ορίζοντας την περιοχή που ελέγχουν και τα ειδικά τους καθήκοντα για κάθε συγκεκριµένη διοργάνωση. Είναι υπεύθυνος για 
την οµαλή διεξαγωγή των αγώνων, παίρνει όλες τις τελικές αποφάσεις και είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των αποτελεσµάτων και των 
κληρώσεων.

3.2 Στο σηµείο αυτό αναφέρουµε και πάλι το πρόβληµα που έχουµε µε τον έλεγχο της «κινητικότητας» των παικτών. ∆ύο από τα 
σηµαντικότερα καθήκοντα του Επικεφαλής ∆ιαιτητή είναι:
3.2.1 Να ελέγχει απόλυτα την κινητικότητα των παικτών και 
3.2.2 Να υπάρχει απόλυτη ησυχία στην αίθουσα αγώνων, µη επιτρέποντας την ����������� �υ������ µεταξύ παικτών ή παικτών µε
οποιονδήποτε τρίτο.

3.3 Επειδή η εφαρµογή των παραπάνω είναι ιδιαίτερα δύσκολη, και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούµε όλες τις κινήσεις και επαφές των 
παικτών, η �µ��� ��������µ����� ��µ���� ��� ��������� είναι ίσως το µοναδικό άµεσα αποτελεσµατικό µέτρο. Η τιµωρία θα 
εφαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 13.4,  των Κανόνων Σκακιού, θεωρώντας ότι η προειδοποίηση έχει γίνει πριν την έναρξη των αγώνων.

3.4 Εδώ θα υπενθυµίσουµε ότι πέραν της απόλυτης ησυχίας, θα πρέπει να αποκλείεται η οποιαδήποτε επαφή θεατών και παικτών. Βεβαίως 
η αυστηρότητα των µέτρων αυτών σχετίζεται µε το είδος των αγώνων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι επιτρέπουµε τις συζητήσεις των παικτών 
µε οποιονδήποτε. Η κρισιµότητα και η συνακόλουθη αυστηρότατη εφαρµογή συνιστάται ακόµη περισσότερο σε αγώνες νεανικών 
κατηγοριών και στα διασυλλογικά.

3.5 Μετά την λήξη των αγώνων ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής υποβάλλει σε ����� (3) �µ����, �� ��������, την έκθεση διαιτησίας και το αρχείο 
κλήρωσης, προς την Κ.Ε.∆. ή την Τ.Ε.∆. (ανάλογα µε το είδος της διοργάνωσης. Στην έκθεση διαιτησίας εκτός των άλλων 
συµπεριλαµβάνει την ταυτότητα του τουρνουά, όλα τα συµβάντα, και τον ακριβή αριθµό παρτίδων για κάθε διαιτητή, κοινοποιώντας 
αρµοδίως και τον φάκελο της διοργάνωσης.
� �������� ��� ������� ���������� µ��� ���� ���������� ������µ���, ��������� µ�� ���������� ��µ������ ��� υ���������� 
�������� ��� ���������� ���������, �������υµ� ��� �� �������� �������µ��� �������µ��.
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6 �� ������� ������� ��� FIDE   2005  ( LAWS OF  CHESS )

�� ������� ������� ��� FIDE καλύπτου� �� �������� ��� ��� ���������. �� ������� ���µ��� ����� η αυθεντική έκδοση ��� ������� ��υ 
�������, ��υ ��������� ��� 71� �υ������ ��� FIDE  ���� Calvia/Mallorca,  ��� �������� ��υ 2004  ��� �� �����υ� ��� ��� 1� ��υ���υ 
2005.    
�' �υ���� ��υ� ������� �� ������ "�υ���”, “�υ���" ��� "��υ" (µ� ��� ������� ������) �υµ������µ����υ� ��� ��� ������ "�υ��”, 
“�υ���" ��� "���". 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι Κανόνες του Σκακιού δεν είναι δυνατόν να �������υ� όλες τις πιθανές καταστάσεις, που µπορεί να προκύψουν στη διάρκεια ενός 
παιχνιδιού, ούτε µπορεί να ρυθµίζουν όλα τα διοικητικά θέµατα. Για όσες περιπτώσεις δεν ρυθµίζονται µε ακρίβεια από κάποιο άρθρο των 
Κανόνων του Σκακιού, η σωστή απόφαση µπορεί να παρθεί µελετώντας ανάλογες καταστάσεις που εξετάζονται στους Κανόνες. Οι Κανόνες 
προϋποθέτουν ότι οι διαιτητές διαθέτουν την απαραίτητη ικανότητα, ορθή κρίση και την απόλυτη αντικειµενικότητα. Ένας πολύ λεπτοµερής 
Κανόνας θα στερούσε από το διαιτητή την ελευθερία του να κρίνει και έτσι θα τον εµπόδιζε να βρει την λύση σε ένα πρόβληµα, που να 
υπαγορεύεται από την �µ��������, ������ ��� ��� ������� �υ������.

Η FIDE κάνει έκκληση προς όλους τους σκακιστές και τις οµοσπονδίες να αποδεχτούν την άποψη αυτή.
Μια Οµοσπονδία µέλος είναι ελεύθερη να θεσπίζει πιο λεπτοµερείς κανόνες, µε την προϋπόθεση ότι : 
 
(α) δεν συγκρούονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τους επίσηµους Κανόνες Σκακιού της FIDE.  
(β) περιορίζονται στην επικράτεια της υπόψη οµοσπονδίας, και 
(γ) δεν ισχύουν για οποιοδήποτε µατς, πρωτάθληµα, ή προκριµατικούς αγώνες της FIDE, ή τουρνουά τίτλων ή αξιολόγησης της FIDE. 
 
������� ������� ��� ���������� 

����� 1:  � ���� ��� � ������ ��υ ���������� ��υ ������� 

1.1 Το παιχνίδι του σκακιού παίζεται µεταξύ δύο αντιπάλων που κινούν εναλλάξ τα κοµµάτια τους πάνω σ’ ένα τετράγωνο δάπεδο που 
λέγεται "σκακιέρα”. Ο παίκτης µε τα λευκά κοµµάτια αρχίζει το παιχνίδι. Λέµε ότι ένας παίκτης "έχει την κίνηση" όταν έχει ����� η κίνηση 
του αντιπάλου του.

1.2 Ο αντικειµενικός στόχος κάθε παίκτη είναι να «επιτεθεί» στον Βασιλιά του αντιπάλου του µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο αντίπαλος να µην 
έχει κανονική κίνηση. Ο παίκτης που επιτυγχάνει το σκοπό αυτό, λέµε ότι έχει κάνει “µατ” το βασιλιά του αντιπάλου και έχει κερδίσει το 
παιχνίδι. ��� ����������� �� ��� ������ �� ������ � �� ������� ��� ������� ��υ �� ������� (���. ������ ���), ���� �� «�������» ��� 
������� ��υ ��������υ ��υ. Ο αντίπαλος του οποίου ο βασιλιάς έχει γίνει µατ, χάνει την παρτίδα.

1.3   Αν η θέση είναι τέτοια που κανένας παίκτης δεν µπορεί να κάνει “µατ”, η παρτίδα είναι ισόπαλη 

Άρθρο 2:  Η αρχική θέση των κοµµατιών στην σκακιέρα 

2.1 Η σκακιέρα αποτελείται από ένα πλέγµα 8χ8 64 ίσων τετραγώνων, που είναι εναλλάξ ανοιχτόχρωµα (τα "λευκά" τετράγωνα) και 
σκουρόχρωµα (τα "µαύρα" τετράγωνα). Η σκακιέρα τοποθετείται ανάµεσα στους παίκτες έτσι, ώστε το πλησιέστερο γωνιακό τετράγωνο 
στα δεξιά του παίκτη να είναι λευκό.

2.2 Στο ξεκίνηµα του παιχνιδιού ο ένας παίκτης έχει 16 ανοιχτόχρωµα κοµµάτια (τα «λευκά» κοµµάτια») και ο άλλος 16 σκουρόχρωµα (τα 
«µαύρα» κοµµάτια). 
 
2.3 Η αρχική θέση των κοµµατιών στην σκακιέρα είναι η εξής: (����������: �����υ��� ���������µµ� µ� ��� ������ ���� ��� 
��µµ����� ��� �������� ��υ ��� �υµ������µ������� ���� µ�������� ��� ����υ� ������µ��� ����υ)

2.4 Οι οχτώ κατακόρυφες στήλες τετραγώνων λέγονται «κάθετες». Οι οχτώ οριζόντιες σειρές τετραγώνων λέγονται «οριζόντιες». Η ευθεία 
γραµµή οµοιόχρωµων τετραγώνων που διασχίζει τις εφαπτόµενες γωνίες λέγεται "διαγώνια". 
 
����� 3:   �� �������� ��� ��µµ����� 

3.1 ∆εν επιτρέπεται να κινήσουµε ένα κοµµάτι σε τετράγωνο που κατέχεται από ένα κοµµάτι του ιδίου χρώµατος. Αν ένα κοµµάτι, κινηθεί 
σε ένα τετράγωνο που κατέχεται από κοµµάτι του αντιπάλου, αυτό το κοµµάτι παίρνεται και αποµακρύνεται από τη σκακιέρα ως µέρος της 
ίδιας κίνησης. Ένα κοµµάτι λέµε ότι επιτίθεται σε ένα κοµµάτι του αντιπάλου, αν το κοµµάτι µπορεί να κάνει πάρσιµο στο τετράγωνο 
αυτό σύµφωνα µε τα άρθρα 3.2  έως 3.8. 
��� ��µµ��� ��������� ��� ���������� �� ��� ���������, ���µ� ��� ��� ��� ������ ��µµ��� ��� µ����� �� ������� ��� ��������� 
�υ�� ����� ���� �� ����� � �� ����������� ��� �µ������µ� ������� ��υ �� (������) ��������.

3.2 Ο Αξιωµατικός µπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε τετράγωνο κατά µήκος της διαγώνιας που βρίσκεται.

3.3 Ο Πύργος µπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε τετράγωνο κατά µήκος της κάθετης ή της οριζόντιας που βρίσκεται.

3.4 Η Βασίλισσα µπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε τετράγωνο κατά µήκος της κάθετης ή της οριζόντιας γραµµής ή της διαγώνιας που 
βρίσκεται.
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3.5 Κάνοντας τις κινήσεις αυτές ο Αξιωµατικός, ο Πύργος ή η Βασίλισσα, δεν µπορούν να κινηθούν πάνω από οποιαδήποτε ενδιάµεσα 
κοµµάτια.

3.6 Ο Ίππος µπορεί να κινηθεί σε ένα από τα πλησιέστερα τετράγωνα από αυτό που βρίσκεται, αλλά όχι στην ίδια οριζόντια, κάθετη ή
διαγώνια.

3.7   (α) Το πιόνι µπορεί να κινηθεί προς τα εµπρός στο µη κατεχόµενο τετράγωνο, αµέσως µπροστά του στην ίδια κάθετο, ή
(β) Στην πρώτη του κίνηση, το πιόνι µπορεί να κινηθεί όπως στο (α) και εναλλακτικά µπορεί να προχωρήσει δύο τετράγωνα κατά 

µήκος της 
ίδιας κάθετης µε την προϋπόθεση ότι και τα δυο τετράγωνα δεν είναι κατειληµµένα ή

γ) Το πιόνι µπορεί να κινηθεί προς ένα τετράγωνο που κατέχεται από ένα κοµµάτι του αντιπάλου, που είναι διαγώνια µπροστά του σε 
µια 

διπλανή κάθετη, παίρνοντας το κοµµάτι αυτό.
(δ) Ένα πιόνι που επιτίθεται σε ένα τετράγωνο που διασχίζεται από πιόνι του αντιπάλου, και έχει προχωρήσει δύο τετράγωνα µε µια 

κίνηση 
από το αρχικό του τετράγωνο, µπορεί να πάρει αυτό το πιόνι του αντίπαλου, σαν να είχε προχωρήσει µόνο κατά ένα τετράγωνο. Το 

πάρσιµο
αυτό είναι ��µ�µ�, µόνο µε την κίνηση που ακολουθεί αµέσως µετά από τέτοια προώθηση και ονοµάζεται πάρσιµο "αν πασάν "(en  

passant).  
(ε) Όταν ένα πιόνι από την αρχική του θέση φθάσει στην τελευταία οριζόντια, πρέπει να ανταλλάσσεται ως µέρος της ίδιας κίνησης, µε µια 

νέα Βασίλισσα, Πύργο, Αξιωµατικό, ή ίππο του ιδίου χρώµατος. Η επιλογή του παίκτη δεν περιορίζεται σε κοµµάτια που έχουν 
παρθεί 

προηγούµενα. Αυτή η ανταλλαγή του πιονιού µε ένα άλλο κοµµάτι ονοµάζεται "��������” κι η επίδραση του νέου κοµµατιού είναι 
άµεση.
3.8  Ο Βασιλιάς µπορεί να κινηθεί µε δύο διαφορετικούς τρόπους, όπως : 
 
(ι) κινούµενος προς οποιοδήποτε γειτονικό τετράγωνο που δεν δέχεται επίθεση από ένα ή περισσότερα κοµµάτια του αντιπάλου. ή

ιι) κάνοντας "ροκέ". Αυτή είναι µια κίνηση του ������� κι ενός από τους πύργους του ιδίου χρώµατος στην ίδια οριζόντια, που µετράει σαν 
µια ��������� ������ ��υ ������� και γίνεται ως εξής: Ο Βασιλιάς µεταφέρεται από το αρχικό του τετράγωνο κατά δύο τετράγωνα 
προς τον Πύργο και µετά ο Πύργος αυτός µεταφέρεται στο τετράγωνο που µόλις διέσχισε ο βασιλιάς.

(1)  �� ������µ� ��υ ���� ���� �����:

[α] αν ο Βασιλιάς έχει ήδη κινηθεί ή [β] µε Πύργο που έχει ήδη κινηθεί.

(2)  Το ροκέ δεν επιτρέπεται προσωρινά:

[α] αν το τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται ο Βασιλιάς ή το τετράγωνο που πρέπει να διασχίσει ή το τετράγωνο που πρέπει να καταλάβει 
δέχεται επίθεση από ένα ή περισσότερα κοµµάτια του αντιπάλου.
[β] αν υπάρχει οποιοδήποτε κοµµάτι µεταξύ του Βασιλιά και του Πύργου µε τον οποίο πρόκειται να γίνει το ροκέ.

3.9  Λέµε ότι ο βασιλιάς είναι «σε σαχ» αν δέχεται επίθεση από ένα ή περισσότερα κοµµάτια του αντιπάλου, ακόµη κι αν τέτοια κοµµάτια 
�µ���������� �� �������� ���� ������ �� ��������� ������ �� ������ � �� ������������ ��� ������� ��υ� �� ���� ���. ��� µ����� 
�� ������� ��� ��µµ��� ��υ ���� �� ������� ��� ������� ��υ ����υ ���µ���� �� ��� � �� ������ ��� ������� �� ���

����� 4:  � �������� ��� ������� ��� ��µµ����� 

4.1  Κάθε κίνηση πρέπει να γίνεται µόνο µε ένα χέρι.

4.2 Με την προϋπόθεση ότι πρώτα θα εκφράσει την πρόθεσή του (δηλ. λέγοντας "j' adoube" ή διορθώνω), ο παίκτης που έχει την κίνηση 
µπορεί να τακτοποιήσει ένα ή περισσότερα κοµµάτια στα τετράγωνά τους.

4.3 Εκτός από την περίπτωση του άρθρου 4.2, αν ο παίκτης που έχει την κίνηση αγγίξει από ������� πάνω στην σκακιέρα:

(α) ένα ή περισσότερα από τα δικά του κοµµάτια, πρέπει να κινήσει το πρώτο από τα κοµµάτια που άγγιξε που µπορεί να κινηθεί,

(β) ένα ή περισσότερα από τα κοµµάτια του αντιπάλου του, πρέπει να πάρει το πρώτο κοµµάτι που άγγιξε, που µπορεί να παρθεί.

(γ) ένα κοµµάτι από κάθε χρώµα, πρέπει να πάρει το κοµµάτι του αντιπάλου µε το κοµµάτι του ή, αν αυτό είναι αντικανονικό, να κινήσει ή
να πάρει το πρώτο από τα κοµµάτια που άγγιξε που µπορεί να κινηθεί ή να παρθεί. Αν αυτό δεν είναι ξεκάθαρο, αν δηλαδή του παίκτη το 
κοµµάτι ή του αντιπάλου του αγγίχτηκε πρώτο, το κοµµάτι του παίκτη θα θεωρείται ότι έχει αγγιχτεί πριν από αυτό του αντιπάλου 

4.4 (α) Αν ένας παίκτης από ������� αγγίξει τον Βασιλιά του και ένα Πύργο πρέπει να κάνει ροκέ από εκείνη την πλευρά, αν αυτό είναι 
κανονικό.

(β) Αν ένας παίκτης από πρόθεση αγγίξει ένα Πύργο και µετά τον Βασιλιά του, δεν επιτρέπεται να κάνει ροκέ ���� ������ ��� ���υ�� µε
την κίνηση αυτή και η κατάσταση θα ρυθµίζεται από το άρθρο 4.3 (α). 
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(γ) Αν ένας παίκτης, σκοπεύοντας να κάνει ροκέ, αγγίξει το Βασιλιά ή Βασιλιά και ένα Πύργο ταυτόχρονα, αλλά το ροκέ από εκείνη την 
πλευρά είναι αντικανονικό, ο παίκτης πρέπει να κάνει µια άλλη κανονική κίνηση µε το βασιλιά του που µ����� �� ������µ����� ���� από 
την άλλη πλευρά. Αν ο Βασιλιάς δεν έχει κανονική κίνηση, ο παίκτης είναι ελεύθερος να κάνει οποιαδήποτε κανονική κίνηση.
(�) Αν ένας παίκτης προάγει ένα πιόνι, � ������� ��υ ��µµ����� ����������������, ���� �� ��µµ��� ������� �� ��������� ���������.

4.5 Αν κανένα από τα κοµµάτια που αγγίχτηκαν δεν µπορεί να κινηθεί ή να παρθεί, ο παίκτης µπορεί να κάνει οποιαδήποτε κανονική 
κίνηση.

4.6  Όταν, σαν µια κανονική κίνηση ή µέρος µιας κανονικής κίνησης, ένα κοµµάτι έχει αφεθεί σε ένα τετράγωνο, ��� µ����� µ��� �� 
������� �� ��� ���� ���������. Η κίνηση θεωρείται ότι έγινε όταν όλες οι σχετικές απαιτήσεις του άρθρου 3 έχουν εκπληρωθεί:

(�) ���� ��������� �����µ����, όταν το κοµµάτι που πάρθηκε έχει αποµακρυνθεί από την σκακιέρα και ο παίκτης έχοντας τοποθετήσει 
το δικό του κοµµάτι στο νέο του τετράγωνο, έχει ������ ��� �� ���� ��υ το κοµµάτι του αυτό.

(�) ���� ��������� ��υ ����, όταν το χέρι του παίκτη έχει αφήσει τον πύργο στο τετράγωνο που προηγουµένως διέσχισε ο βασιλιάς. ���� 
� ������� ���� ������ ��� ������� ��� �� ���� ��υ, ή κίνηση δεν έγινε ακόµη, αλλά ο παίκτης δεν έχει πλέον το δικαίωµα να κάνει άλλη 
κίνηση παρά µόνο ροκέ από την πλευρά εκείνη, αν αυτή (η κίνηση) είναι κανονική.

(�) ���� ��������� ��� ��������� ���� �������, όταν το πιόνι έχει αποµακρυνθεί από την σκακιέρα και το χέρι του παίκτη έχει αφήσει 
το νέο κοµµάτι αφού το έχει τοποθετήσει στο τετράγωνο προαγωγής. �� � ������� ���� ������ ��� �� ���� ��υ �� ����� που έφθασε στο 
τετράγωνο προαγωγής, η κίνηση δεν έχει γίνει ακόµη, αλλά ο παίκτης δεν έχει πλέον το δικαίωµα να παίξει το πιόνι σε άλλο τετράγωνο.

4.7  Ένας παίκτης χάνει το δικαίωµα του να υποβάλλει αίτηµα εναντίον του αντιπάλου για παραβίαση του άρθρου 4.3  ή 4.4, από την 
στιγµή που έχει αγγίξει από πρόθεση ένα κοµµάτι.

����� 5 :  � ���������� ��� �������� 

5.1 (α) Η παρτίδα κερδίζεται από τον παίκτη που έκανε µατ τον Βασιλιά του αντιπάλου. Με αυτό τελειώνει αµέσως η παρτίδα, εφόσον η
κίνηση µε την οποία δηµιουργήθηκε η θέση µατ ήταν µια κανονική κίνηση.

(β) Η παρτίδα κερδίζεται από τον παίκτη του οποίου ο αντίπαλός του δηλώνει ότι εγκαταλείπει. Με αυτό τελειώνει αµέσως η παρτίδα.

5.2  (α) Η παρτίδα είναι �������, όταν ο παίκτης που έχει την κίνηση δεν έχει καµιά κανονική κίνηση και ο βασιλιάς του δεν είναι σαχ. Η
παρτίδα λέµε ότι λήγει "πατ". Με αυτό τελειώνει αµέσως η παρτίδα, εφόσον η κίνηση µε την οποία δηµιουργήθηκε η θέση πατ ήταν µια 
κανονική κίνηση.

(β) Η παρτίδα είναι �������, όταν έχει δηµιουργηθεί µια θέση στην οποία κανένας από τους παίκτες δεν µπορεί να κάνει µατ το βασιλιά 
του αντιπάλου µε οποιαδήποτε σειρά κανονικών κινήσεων. Η παρτίδα αυτή λέµε ότι τελειώνει σε «νεκρή θέση». Με αυτό τελειώνει αµέσως 
η παρτίδα, εφόσον η κίνηση µε την οποία δηµιουργήθηκε η θέση ήταν µια κανονική κίνηση.
(γ) Η παρτίδα είναι ������� ύστερα από συµφωνία µεταξύ των δύο παικτών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με αυτό τελειώνει αµέσως 
η παρτίδα. (βλέπε άρθρο 9.1). 
 (δ) Η παρτίδα µπορεί να γίνει ������� όταν οποιαδήποτε ίδια ακριβώς θέση πρόκειται να εµφανισθεί ή έχει εµφανισθεί στην σκακιέρα 
τουλάχιστον τρεις φορές. ( βλ. άρθρο 9.2) 
 (ε) Η παρτίδα µπορεί να γίνει ������� αν κάθε παίκτης έχει κάνει τουλάχιστον τις τελευταίες 50  διαδοχικές κινήσεις, χωρίς την κίνηση 
οποιουδήποτε πιονιού και χωρίς οποιοδήποτε πάρσιµο. ( βλ. άρθρο 9.3) 
 
������� ������ 

����� 6:  �� ���������� ����� 

6.1 "Σκακιστικό ρολόι" σηµαίνει ένα ρολόι µε δύο χρονόµετρα συνδεδεµένα µεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε µόνο το ένα από τα δύο 
να λειτουργεί κάθε φορά. "Ρολόι" στους Κανόνες του Σκακιού λέγεται το ένα από τα δύο χρονόµετρα. "����� ��� ��µ����" ��µ����� 
�� ���� ��υ �������µ���υ �����υ ��� ���� ������.

6.2  (α) Χρησιµοποιώντας το σκακιστικό χρονόµετρο, κάθε παίκτης πρέπει να κάνει έναν ελάχιστο αριθµό ή όλες τις κινήσεις σε µια 
καθορισµένη χρονική περίοδο και/ή µπορεί να του διατεθεί ένας πρόσθετος χρόνος σε κάθε κίνηση. Όλα αυτά πρέπει να είναι καθορισµένα 
εκ των προτέρων.

(β) Ο χρόνος που εξοικονοµεί κάποιος παίκτης κατά την διάρκεια µιας περιόδου προστίθεται στο διαθέσιµο χρόνο του για την επόµενη 
περίοδο, εκτός από το σύστηµα "χρονικής καθυστέρησης" ('time delay'). Στο σύστηµα χρονικής καθυστέρησης (time delay mode) και οι δύο 
παίκτες παίρνουν έναν καθορισµένο "βασικό χρόνο σκέψης" («main thinking time»). Επίσης παίρνουν έναν "σταθερό πρόσθετο χρόνο"
(fixed extra time») για κάθε κίνηση. Η αντίστροφη µέτρηση του βασικού χρόνου αρχίζει µόνο µετά τη λήξη του σταθερού χρόνου. Με την 
προϋπόθεση ότι ο παίκτης σταµατάει το χρονόµετρό του πριν τη λήξη του σταθερού χρόνου, ο βασικός χρόνος σκέψης δεν αλλάζει,
ανεξάρτητα από την αναλογία του σταθερού χρόνου που χρησιµοποιήθηκε.

6.3 Κάθε χρονόµετρο έχει µια "σηµαία". Αµέσως µετά την πτώση µιας σηµαίας, θα πρέπει να ελεγχθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 6.2 (α). 
 
6.4   Πριν από την έναρξη της παρτίδας ο διαιτητής αποφασίζει πού τοποθετείται το σκακιστικό χρονόµετρο.

6.5 Στην καθορισµένη ώρα για την έναρξη της παρτίδας το χρονόµετρο του παίκτη που έχει τα λευκά κοµµάτια µπαίνει σε λειτουργία.
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6.6 Αν κανένας από τους παίκτες δεν είναι παρών κατά τη έναρξη, ο παίκτης που έχει τα λευκά θα χάσει όλο τον χρόνο που πέρασε µέχρι 
να αφιχθεί, εκτός αν άλλο προβλέπεται στην προκήρυξη αγώνων � � ��������� ����� ����������� �������.

6.7 Οποιοσδήποτε παίκτης παρουσιαστεί στη σκακιέρα µε πάνω από µια ώρα καθυστέρηση, από τον ������µµ����µ��� χρόνο έναρξης 
των αγώνων, θα χάσει την παρτίδα, εκτός αν άλλο προβλέπεται στην προκήρυξη αγώνων � � ��������� ����� ����������� �������.

6.8 (α) Κατά τη διάρκεια της παρτίδας κάθε παίκτης, αφού κάνει την κίνησή του στη σκακιέρα, θα σταµατάει το χρονόµετρό του και θα 
ξεκινάει το χρονόµετρο του αντιπάλου του. Ένας παίκτης ������ ������� �� ���� �� �υ�������� �� ���µ����� �� �����µ���� ��υ. �
������ ��υ �� ��������� ��� ���� ����������� µ���� �� ���� ����� �υ��, εκτός αν µε την κίνηση που έγινε τελειώνει την παρτίδα. (βλ.
άρθρα 5.1, 5.2). Ο χρόνος µεταξύ της εκτέλεσης της κίνησης στη σκακιέρα και του σταµατήµατος του χρονοµέτρου του και ξεκινήµατος του 
χρονοµέτρου του αντίπαλου του, θεωρείται ως µέρος του χρόνου που διατίθεται στον παίκτη.

(β) Κάθε παίκτης πρέπει να σταµατάει το χρονόµετρο του µε το ίδιο χέρι µε εκείνο που έκανε την κίνηση του. Απαγορεύεται να κρατά το 
δάκτυλο πάνω στο κουµπί ή να το κινεί πάνω από αυτό.

(γ) Οι παίκτες πρέπει να χειρίζονται το χρονόµετρο σωστά. Απαγορεύεται να το χτυπούν µε δύναµη, να το σηκώνουν ή να το ρίχνουν 
κάτω. Ο µη σωστός χειρισµός του χρονοµέτρου θα τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 13.4. 
 
(δ) Αν ένας παίκτης δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει το χρονόµετρο, ένας ������, αποδεκτός από το διαιτητή µπορεί να διατεθεί από τον 
παίκτη, για να εκτελέσει τη λειτουργία αυτή. Τα χρονόµετρα θα ρυθµισθούν από το διαιτητή µε ένα δίκαιο τρόπο.

6.9 Μια σηµαία θεωρείται ότι έχει ����� όταν ο ��������� διαπιστώσει το γεγονός ή όταν ένα έγκυρο αίτηµα γι' αυτό το γεγονός έχει 
υποβληθεί από ���� ��� ��υ� �υ� �������.

6.10 Με εξαίρεση όπου εφαρµόζονται τα άρθρα 5.1, ή ένα από τα άρθρα 5.2 (α), (β), και (γ) αν ένας παίκτης δε συµπληρώσει τον 
καθορισµένο αριθµό κινήσεων στο διατιθέµενο χρόνο, ο παίκτης χάνει την παρτίδα.
Ωστόσο, η παρτίδα είναι �������, αν η θέση είναι τέτοια, ώστε ο αντίπαλός του να µη µπορεί να κάνει "µατ" τον βασιλιά του παίκτη, µε
οποιαδήποτε δυνατή σειρά κανονικών κινήσεων ακόµη και µε το πιο άπειρο (αδέξιο) αντιπαιχνίδι ). 
 
6.11 Κάθε ένδειξη του χρονοµέτρου θεωρείται ότι είναι οριστική εφόσον δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε φανερές βλάβες. Ένα χρονόµετρο µε
φανερή βλάβη, πρέπει να αντικαθίσταται. Ο διαιτητής θα αντικαθιστά το ρολόι και θα χρησιµοποιεί την καλύτερή κρίση του, όταν καθορίζει 
τους χρόνους που πρέπει να φαίνονται στο νέο ρολόι.

Αν και οι ��� ��µ���� ���υ� ����� και είναι αδύνατο να αποδείξουµε ποια σηµαία έπεσε πρώτη τότε:
(�) � ������� �� �υ��������� αν το γεγονός αυτό συµβεί σε οποιαδήποτε περίοδο της παρτίδας εκτός από την τελευταία.
(�) � ������� ����� ������� αν το γεγονός αυτό συµβεί στην περίοδο της παρτίδας, κατά την οποία όλες οι υπόλοιπες κινήσεις πρέπει να 
ολοκληρωθούν.

6.13  (α) Αν η παρτίδα χρειάζεται να διακοπεί, ο διαιτητής θα σταµατήσει τα χρονόµετρα.

(β) Ένας παίκτης µπορεί να σταµατήσει τα χρονόµετρα µόνο για να ζητήσει την βοήθεια του διαιτητή, πχ όταν έχει γίνει προαγωγή και δεν 
είναι διαθέσιµο το απαιτούµενο κοµµάτι.

(γ) Ο διαιτητής θα αποφασίσει πότε θα ξαναρχίσει η παρτίδα και στις δύο περιπτώσεις.

(δ) Αν ένας ������� ���µ������ τα χρονόµετρα για να ζητήσει τη βοήθεια του διαιτητή, ο διαιτητής θα αποφασίσει αν ο παίκτης είχε 
βάσιµο λόγο για την ενέργειά του αυτή. Αν είναι καταφανές ότι ο παίκτης δεν είχε βάσιµο λόγο για να σταµατήσει τα χρονόµετρα, ο παίκτης 
θα τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 13.4   
 
6.14 Αν συµβεί κάποια αντικανονικότητα και/ή τα κοµµάτια πρέπει να ξανατοποθετηθούν σε µια προηγούµενη θέση, ο διαιτητής πρέπει να 
χρησιµοποιήσει την καλύτερη κρίση του, για να καθορίσει τους χρόνους που θα εµφανιστούν στα χρονόµετρα. Θα διορθώσει επίσης αν είναι 
απαραίτητο και το µετρητή κινήσεων του χρονοµέτρου.

6.15 Στην αίθουσα αγώνων επιτρέπονται οθόνες, «µόνιτορς» ή πίνακες αναπαράστασης που δείχνουν την τρέχουσα θέση στη σκακιέρα, τις 
κινήσεις και των αριθµό των κινήσεων που έγιναν, και χρονόµετρα που επίσης δείχνουν τον αριθµό των κινήσεων. Όµως, ο παίκτης δεν 
µπορεί να υποβάλλει αίτηµα �����µ��� ������������ σε πληροφόρηση που παρουσιάζεται µε τον τρόπο αυτό.

����� 7:   ����������������� 

7.1  (α) Αν κατά τη διάρκεια µιας παρτίδας διαπιστωθεί ότι η αρχική τοποθέτηση των κοµµατιών ήταν εσφαλµένη, η παρτίδα θα 
ακυρώνεται και θα �������� ���������.

(β) Αν κατά τη διάρκεια µιας παρτίδας διαπιστωθεί ότι το µόνο λάθος είναι ότι η σκακιέρα είχε τοποθετηθεί σε αντίθεση µε το άρθρο 2.1, η
παρτίδα συνεχίζεται αλλά η θέση που έχει προκύψει πρέπει να µεταφερθεί σε µια σκακιέρα σωστά τοποθετηµένη.

7.2 Αν µια παρτίδα άρχισε µε αντίθετα χρώµατα τότε η παρτίδα θα συνεχισθεί, εκτός �� � ��������� αποφασίσει διαφορετικά.
7.3  Αν ένας παίκτης µετατοπίσει ένα ή περισσότερα κοµµάτια, θα αποκαταστήσει την σωστή θέση στο δικό του χρόνο. Αν είναι 
απαραίτητο, ο παίκτης ή ο αντίπαλος του θα σταµατήσει τα χρονόµετρα και θα ζητήσει τη βοήθεια του διαιτητή. Ο διαιτητής µπορεί να 
τιµωρήσει τον παίκτη που µετατόπισε τα κοµµάτια.
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7.4 (α) Αν κατά τη διάρκεια µιας παρτίδας διαπιστωθεί ότι µια αντικανονική κίνηση έχει �����������, ������µ����µ���� ��� µ� ������ 
����������� ��������� ���� ������� � �����µ���� ��υ ������� ��υ ��������υ, θα αποκαθίσταται η θέση αµέσως πριν την 
αντικανονικότητα. Αν η θέση αµέσως πριν την αντικανονική κίνηση ��� µπορεί να προσδιοριστεί, η παρτίδα θα συνεχίζεται από την 
τελευταία αναγνωρίσιµη θέση πριν την αντικανονικότητα. Τα χρονόµετρα θα ρυθµίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6.14. Το άρθρο 4.3 
εφαρµόζεται για την κίνηση που αντικαθιστά την αντικανονική κίνηση. Κατόπιν η παρτίδα θα συνεχίζεται από την θέση που 
αποκαταστάθηκε.

(β) Μετά τις ενέργειες που έγιναν σύµφωνα µε το άρθρο 7.4 (α), για τις δύο πρώτες αντικανονικές κινήσεις από ένα παίκτη, ο διαιτητής θα 
δίνει δύο λεπτά πρόσθετο χρόνο στον αντίπαλό του για κάθε περίπτωση. Για τρίτη αντικανονική κίνηση από τον ίδιο παίκτη, ο διαιτητής 
θα κηρύσσει την παρτίδα χαµένη για τον παίκτη αυτό.

7.5 Αν κατά την διάρκεια µιας παρτίδας βρεθεί ότι κάποια κοµµάτια έχουν µετατοπισθεί από τα τετράγωνά τους, θα αποκαθίσταται η θέση 
πριν την παράβαση. Αν η θέση αµέσως πριν την παράβαση δεν µπορεί να προσδιοριστεί, η παρτίδα θα συνεχίζεται από την τελευταία 
αναγνωρίσιµη θέση πριν την αντικανονικότητα. Τα χρονόµετρα θα ρυθµίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6.14.  Κατόπιν η παρτίδα θα 
συνεχίζεται από τη θέση που αποκαταστάθηκε.

����� 8:  � ��������� ��� �������� 

8.1 Κατά τη διάρκεια της παρτίδας κάθε παίκτης είναι υποχρεωµένος να καταγράφει τις δικές του κινήσεις και του αντιπάλου του µε το 
σωστό τρόπο, κίνηση προς κίνηση, όσο πιο καθαρά και ευανάγνωστα είναι δυνατό, µε την αλγεβρική γραφή (Παράρτηµα Ε), στο 
καθορισµένο για τη διοργάνωση παρτιδόφυλλο. ������������ �� ���������� ��� �������� «�� ��� ��������» (������ ���� ��� 
������), εκτός εάν ο παίκτης πρόκειται να υποβάλλει αίτηµα ισοπαλίας σύµφωνα µε το Άρθρο 9.2 ή 9.3. 
Ένας παίκτης µπορεί να απαντήσει στην κίνηση του αντιπάλου του πριν την καταγράψει αν το επιθυµεί. Πρέπει να καταγράψει την 
προηγούµενη κίνησή του, πριν παίξει άλλη. Και οι δύο οι παίκτες πρέπει να καταγράφουν την πρόταση ισοπαλίας στο παρτιδόφυλλο.
Παράρτηµα Ε.12) 
Αν ένας παίκτης, δεν είναι σε θέση να συµπληρώνει το παρτιδόφυλλο, ένας βοηθός, αποδεκτός από το διαιτητή µπορεί να διατεθεί από 
τον παίκτη, για να γράφει τις κινήσεις. Τα χρονόµετρα θα ρυθµισθούν από το διαιτητή µε ένα δίκαιο τρόπο.

8.2  Το παρτιδόφυλλο πρέπει να είναι ορατό στο διαιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

8.3  Τα παρτιδόφυλλα ανήκουν στους διοργανωτές των αγώνων.

8.4 Αν ένας παίκτης έχει λιγότερα από πέντε λεπτά στο χρονόµετρό του �� ������ ������ �� µ�� �������, και δεν έχει πρόσθετο χρόνο 30 
δευτερολέπτων ή περισσότερα προστιθέµενα µε κάθε κίνηση, τότε δεν είναι υποχρεωµένος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 
8.1. Αµέσως µόλις πέσει µια σηµαία, ο παίκτης πρέπει να ενηµερώσει πλήρως το παρτιδόφυλλό του, πριν κινήσει ένα κοµµάτι στη 
σκακιέρα.

8.5 (α) Αν κανένας από τους δύο παίκτες δεν είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει το παρτιδόφυλλο σύµφωνα µε το άρθρο 8.4, ο διαιτητής ή
ένας βοηθός του πρέπει να προσπαθεί να είναι παρών και να σηµειώνει τις κινήσεις. Στην περίπτωση αυτή αµέσως µετά την πτώση µιας 
σηµαίας ο διαιτητής θα σταµατήσει και τα δύο χρονόµετρα. Στη συνέχεια και οι δύο παίκτες θα ενηµερώνουν τα παρτιδόφυλλά τους,
χρησιµοποιώντας το παρτιδόφυλλο του διαιτητή ή του αντιπάλου τους.

(β) Αν µόνο ένας παίκτης δεν είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει το παρτιδόφυλλο του σύµφωνα µε το άρθρο 8.4., πρέπει αµέσως µετά την 
πτώση οποιασδήποτε σηµαίας να ενηµερώσει πλήρως το παρτιδόφυλλό του πριν κινήσει ένα κοµµάτι στη σκακιέρα. Εφόσον ο παίκτης έχει 
την κίνηση, µπορεί να χρησιµοποιήσει το παρτιδόφυλλο του αντιπάλου του, αλλά πρέπει να το επιστρέψει πριν κάνει κίνηση.

(γ) Αν δεν είναι διαθέσιµο συµπληρωµένο παρτιδόφυλλο οι παίκτες πρέπει να αναπαραστήσουν την παρτίδα σε µια άλλη σκακιέρα µε την 
επίβλεψη του διαιτητή ή ενός βοηθού. Θα πρέπει πρώτα να καταγράψει την πραγµατική θέση, τους χρόνους και τον αριθµό των κινήσεων 
που έγιναν, αν αυτή η πληροφόρηση είναι διαθέσιµη, πριν γίνει η αναπαράσταση.

8.6. Αν τα παρτιδόφυλλα δεν είναι δυνατόν να ενηµερωθούν αποδεικνύοντας ότι ο παίκτης έχει ξεπεράσει το όριο του διατιθέµενου 
χρόνου σκέψης, η επόµενη κίνηση που θα γίνει θα θεωρείται ως η πρώτη κίνηση της χρονικής περιόδου που ακολουθεί, εκτός �� υ������ 
�������� ότι έχουν γίνει περισσότερες κινήσεις.

8.7  Με τη λήξη της παρτίδας και οι δύο παίκτες πρέπει να υπογράψουν και τα δύο παρτιδόφυλλα, σηµειώνοντας το αποτέλεσµα της 
παρτίδας. Ακόµη και αν γραφθεί λάθος, το αποτέλεσµα αυτό παραµένει, εκτός εάν ο διαιτητής αποφασίσει διαφορετικά.

����� 9:  � ������� ������� 

9.1 (α) Ένας παίκτης, αφού πρώτα κάνει µια κίνηση στη σκακιέρα και πριν σταµατήσει το χρονόµετρό του και ξεκινήσει του αντιπάλου, αν 
το επιθυµεί, µπορεί να προτείνει ισοπαλία. Μία πρόταση ισοπαλίας σε οποιαδήποτε άλλη στιγµή κατά τη διάρκεια της παρτίδας ισχύει, αλλά 
πρέπει να ληφθεί υπόψη το άρθρο 12.6. ∆εν επιτρέπονται όροι στην πρόταση ισοπαλίας. Και στις δύο περιπτώσεις η πρόταση ισοπαλίας δεν 
µπορεί να αποσυρθεί και παραµένει σε ισχύ, µέχρις ότου ο αντίπαλος την αποδεχθεί, την απορρίψει προφορικά, την απορρίψει αγγίζοντας 
ένα κοµµάτι µε πρόθεση να το κινήσει ή να το πάρει, ή η παρτίδα τελειώσει µε άλλο τρόπο.

(β) Η πρόταση ισοπαλίας πρέπει να σηµειώνεται από κάθε παίκτη στο παρτιδόφυλλό του µε το σύµβολο (=) (Παράρτηµα Ε13). 
 
(γ) Ένα αίτηµα για ισοπαλία σύµφωνα µε τα άρθρα 9.2,  9.3  ή 10.2  πρέπει να θεωρείται ως ������� ���������.
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9.2 Η παρτίδα είναι ισόπαλη µετά από ένα σωστό αίτηµα του παίκτη που ���� ��� ������, όταν η ίδια θέση, για τρίτη τουλάχιστον φορά 
(όχι απαραίτητα από επανάληψη κινήσεων): 
 
(α) πρόκειται να εµφανισθεί, αν πρώτα καταγράψει την κίνησή του στο παρτιδόφυλλο του και δηλώσει στον διαιτητή την πρόθεση του να 
κάνει αυτή τη κίνηση ή

(β) έχει µόλις εµφανισθεί, και ο παίκτης που υποβάλλει το αίτηµα για ισοπαλία ���� ��� ������.

Θέσεις όπως οι (α) και (β) θεωρούνται ίδιες, αν ο ����� ������� ���� ��� ������, κοµµάτια του ιδίου είδους και χρώµατος κατέχουν τα ίδια 
τετράγωνα, και οι δυνατές κινήσεις όλων των κοµµατιών και των δύο παικτών είναι οι ίδιες. Οι θέσεις δεν είναι οι ίδιες, αν ένα πιόνι που 
µπορούσε να παρθεί "αν πασάν " ( en passant ) δεν µπορεί πλέον να παρθεί µ� ��� ����� �υ��, ή το δικαίωµα να γίνει ροκέ έχει αλλάξει 
προσωρινά ή µόνιµα.

Η παρτίδα είναι ισόπαλη µετά από ένα σωστό αίτηµα του παίκτη που ���� ��� ������, αν 

(α) γράψει στο παρτιδόφυλλό του, και δηλώσει στον διαιτητή την πρόθεσή του να κάνει αυτή την κίνηση που θα έχει ως αποτέλεσµα, στις 
τελευταίες 50 κινήσεις που έγιναν από κάθε παίκτη να µην έχει γίνει κίνηση πιονιού και χωρίς ����������� �����µ�.

(β) οι τελευταίες συνεχόµενες 50 κινήσεις έγιναν από κάθε παίκτη χωρίς την κίνηση πιονιού και χωρίς ����������� �����µ�

Αν ο παίκτης κάνει µια κίνηση χωρίς να ζητήσει ισοπαλία χάνει το δικαίωµα να την ζητήσει στην κίνηση αυτή, σύµφωνα µε τα άρθρα 9.2  
ή 9.3. 
 
Αν ένας παίκτης ζητήσει ισοπαλία σύµφωνα µε τα άρθρα 9.2 ή 9.3  πρέπει να ���µ������ �µ���� και τα δύο χρονόµετρα. ∆εν 
επιτρέπεται να αποσύρει την πρότασή του.

α) αν το αίτηµα αποδειχθεί σωστό, η παρτίδα κηρύσσεται αµέσως ισόπαλη , 
 
(β) αν το αίτηµα αποδειχθεί εσφαλµένο, ο διαιτητής θα προσθέσει ���� (3) ����� στον εναποµένοντα χρόνο του αντιπάλου. Επιπρόσθετα,
αν ο αιτών έχει περισσότερα από δύο (2) λεπτά στο χρονόµετρό του ο διαιτητής θα αφαιρέσει το µισό από τον εναποµένοντα χρόνο του 
αιτούντα µέχρι ���� (3) ����� το µέγιστο. Αν ο αιτών έχει περισσότερο από ένα (1) λεπτό, αλλά λιγότερο από δύο (2) λεπτά ο εναποµένων 
χρόνος θα γίνει ένα (1) λεπτό. Αν ο αιτών έχει λιγότερο από ένα 1) λεπτό ο διαιτητής δε θα κάνει καµία διόρθωση στο χρονόµετρο του 
αιτούντα. Κατόπιν η παρτίδα συνεχίζεται και η κίνηση που δηλώθηκε πρέπει να γίνει.

9.6  Η παρτίδα είναι ισόπαλη, όταν προκύψει τέτοια θέση στην οποία δεν µπορεί να γίνει µατ µε οποιαδήποτε σειρά κανονικών κινήσεων,
ακόµη και µε το πιο άπειρο (αδέξιο) παίξιµο. Με αυτό τελειώνει αµέσως η παρτίδα, ������ � ������ µ� ��� ����� ��µ��υ������� �υ�� 
� ���� ���� ��������.

����� 10: (������� ����� (Quickplay Finish) 
 
10.1 Το «Quickplay Finish» (Γρήγορο Σκάκι) είναι η φάση µιας παρτίδας, όπου όλες οι (υπόλοιπες) κινήσεις πρέπει να γίνουν µέσα σε ένα 
περιορισµένο χρόνο.

10.2 Αν ο παίκτης, που έχει την κίνηση, διαθέτει λιγότερο από δύο (2) λεπτά στο χρονόµετρό του, µπορεί να ζητήσει ισοπαλία πριν πέσει η
σηµαία του. Θα σταµατήσει τα χρονόµετρα και θα καλέσει τον διαιτητή.

(α) Αν ο διαιτητής συµφωνήσει ότι ο αντίπαλός δεν κάνει προσπάθεια να κερδίσει την παρτίδα µε κανονικό τρόπο ή ότι δεν είναι δυνατό να 
κερδίσει µε κανονικό τρόπο, τότε θα κηρύσσει την παρτίδα ισόπαλη. ∆ιαφορετικά θα αναβάλλει την απόφασή του ή θα απορρίπτει το 
αίτηµα.

(β) Αν ο διαιτητής αναβάλλει την απόφασή του, µπορεί να προσθέσει στο χρονόµετρο του αντιπάλου ��� (2) επιπλέον λεπτά και η παρτίδα 
θα συνεχιστεί µε την παρουσία του διαιτητή, αν είναι δυνατόν. Ο διαιτητής θα δηλώσει το τελικό αποτέλεσµα �������� ���� �������� 
��� �������� ή µετά την πτώση µιας σηµαίας. �� �����υ����� ��� ������� ������� �� �υµ������� ��� � ������ ���� ��� µ����� �� 
�������� µ� �������� �����, � ��� � ��������� ��� ����� �������� ����������� ��� �� �������� µ� �������� �����.

(�) �� � ��������� ���� ��������� �� ����µ�, �� ��������� δύο (2) �������� ����� ���� ��������.. 
 
(δ) Η απόφαση του διαιτητή θα είναι τελική σύµφωνα µε το άρθρο 10.2 α, β και γ.

����� 11.  � ���µ������ 

11.1 Αν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό από την αρχή, ο παίκτης που κερδίζει την παρτίδα του ή κερδίζει χωρίς αγώνα, παίρνει έναν 
βαθµό (1), ο παίκτης που χάνει την παρτίδα του ή χάνει χωρίς αγώνα, δεν παίρνει βαθµό (0)  και ο παίκτης που κάνει ισοπαλία παίρνει 
µισό βαθµό (1/2). 
 

����� 12.  � �υµ�������� ��� ������� 
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12.1 Οι παίκτες δεν πρέπει να κάνουν ενέργειες που δυσφηµούν το Σκάκι.

α) Κατά τη διάρκεια της παρτίδας οι παίκτες ������������ �� �����µ������� ������������ ��µ�������, ����� ������������,
συµβουλών ή να αναλύουν σε άλλη σκακιέρα.

(�) Απαγορεύεται αυστηρά σε όλους �� �����υ� ���� ������������� ������, ������ �������� � ���� ����������� µ��� 
������������, που δεν είναι εγκεκριµένα από τον διαιτητή. �� ������ �� ������ ���� ������ ���� ������������� ������, � ������� 
�υ��� �� ����� ��� �������. Η βαθµολογία του αντιπάλου θα καθορίζεται από τον διαιτητή.

12.3   Το παρτιδόφυλλο πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την καταγραφή των κινήσεων, του χρόνου των ρολογιών, των 
προτάσεων ισοπαλίας, θέµατα σχετιζόµενα µε αιτήµατα και ���� ������� ����µ���.

12.4 Οι παίκτες που έχουν τελειώσει τις παρτίδες τους πρέπει να θεωρούνται θεατές.

12.5 ∆εν επιτρέπεται στους παίκτες να αποµακρύνονται από τις εγκαταστάσεις αγώνων, ����� ��� ����� ��υ ��������. Ως εγκαταστάσεις 
αγώνων οριοθετείται η αίθουσα αγώνων, οι τουαλέτες, το αναψυκτήριο, το καπνιστήριο και άλλοι χώροι που καθορίζονται από το διαιτητή.
Ο παίκτης που έχει την κίνηση δεν επιτρέπεται να φύγει από την αίθουσα αγώνων ����� ��� ����� ��υ ��������.

12.6 Απαγορεύεται να αποσπούµε την προσοχή ή να ενοχλούµε τον αντίπαλο, µε οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό συµπεριλαµβάνει τα 
αδικαιολόγητα αιτήµατα και τις �������������� προτάσεις ισοπαλίας.

12.7 Παράβαση οιουδήποτε σηµείου των άρθρων 12.1 ��� 12.5 µπορεί να επισύρει ποινές σύµφωνα µε το άρθρο 13.4. 
 
12.8 Η επίµονη άρνηση από ένα παίκτη να συµµορφώνεται µε τους Κανόνες του Σκακιού θα τιµωρείται µε απώλεια της παρτίδας Ο
διαιτητής θα αποφασίζει για την βαθµολογία του αντιπάλου.

12.9 �� ��� �� ��� ������� ������� ������ ��µ���� µ� �� ����� 12.8, � ������� �� ���������� ��µ��� ��� ��� ��υ� ��� �������.

����� 13.  � ����� ��υ �������� ( ����� ������� ) 

13.1 Ο διαιτητής πρέπει να φροντίζει για την �υ����� ������ ��� ������� ��υ �������.

13.2 Ο διαιτητής πρέπει να ενεργεί για το καλύτερο συµφέρον της διοργάνωσης. Πρέπει να εξασφαλίζει τη διατήρηση καλού αγωνιστικού 
περιβάλλοντος και να µη ενοχλούνται οι παίκτες. ������ �� ��������� ��� ������� ��� ������.

13.3 � ��������� ������ �� ��������υ��� ��� ��������, ειδικότερα όταν οι παίκτες έχουν πίεση χρόνου, να καθιστά ισχυρές τις 
αποφάσεις που έχει πάρει, και να επιβάλλει τις ποινές στους παίκτες όπου απαιτείται.

13.4 � ��������� µ����� �� ����µ���� µ�� � ������������ ��� ��� �������� ������:

(α) προειδοποίηση,
(β) αύξηση του υπολειπόµενου χρόνου του αντιπάλου,
(γ) µείωση του υπολειπόµενου χρόνου του παραβάτη παίκτη,
(δ) κήρυξη της παρτίδας ως χαµένης,
(ε) µείωση των βαθµών που επιτεύχθηκαν σε µια παρτίδα από τον παραβάτη,
(στ) αύξηση των βαθµών που επιτεύχθηκαν σε µια παρτίδα από τον αντίπαλο στο µέγιστο δυνατό για την παρτίδα αυτή,
(ζ) αποβολή από τη διοργάνωση.

13.5 Ο διαιτητής µπορεί να προσθέτει χρόνο στον έναν ή και στους δύο παίκτες σε περίπτωση εξωτερικής παρενόχλησης της παρτίδας.

13.6 Ο διαιτητής δεν πρέπει να επεµβαίνει σε µια παρτίδα ����� ��� ��� ����������� ��υ ������������� ��� ��υ� ������� ��υ 
�������. ∆εν πρέπει να υποδεικνύει τον αριθµό των κινήσεων που έγιναν, παρά µόνο για να εφαρµόσει το άρθρο 8.5, ���� ���� ����� 
��υ�������� µ�� ��µ���. Ο διαιτητής πρέπει να αποφεύγει να ενηµερώνει έναν παίκτη ότι ο αντίπαλός του έχει ολοκληρώσει µια κίνηση �
��� ��� ������ �� �����µ���� ��υ.

13.7  (�) ������ ��� ������� ����� �������� ��� ������ �� µ����� � µ� ���� ����� �� ����µ�����υ� �� µ�� �������. �� ����� 
����������, � ��������� µ����� �� ������ ��� ��� ��� ���� ������ ��υ� ���������.

(�) Απαγορεύεται σε όλους να χρησιµοποιούν ������ �������� ���� ������������� ��� ������ ��� �� ����������� ������� 
�������µ��� ��� ��� ��������.

����� 14.  FIDE 
 
14.1 �� �µ��������� µ��� µ������ �� ������ ��� ��� FIDE, ��� ������ �����µ�� ��������� ������� µ� ������µ��� ���� 
����µ��� ��� ������� ��υ �������.

����������� 
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�. ������� ����� (RAPIDPLAY) 

Β1. Μια παρτίδα λέµε ότι είναι «������� �����»,  όταν όλες οι κινήσεις πρέπει να γίνουν σε ένα καθορισµένο χρόνο από 15΄ µέχρι 
60΄ για τον κάθε παίκτη. Έχουµε επίσης «������� �����», αν ο διατιθέµενος χρόνος συν 60 φορές οποιονδήποτε προστιθέµενο χρόνο 
είναι από 15΄µέχρι 60΄.

Β2. Το παιχνίδι θα ρυθµίζεται από τους Κανόνες του Σκακιού της FIDE, εκτός όπου έχουν προτεραιότητα (ισχύ) οι παρακάτω κανόνες του 
«ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ». 
 
Β3.  Οι παίκτες δεν χρειάζεται να καταγράφουν τις κινήσεις.

Β4. Εφόσον κάθε παίκτης έχει ολοκληρώσει τρεις (3) κινήσεις, δεν µπορεί να υποβάλλει αίτηµα για λάθος τοποθέτηση των κοµµατιών,
προσανατολισµού της σκακιέρας ή ρύθµισης των χρονοµέτρων.
Στην περίπτωση αντίθετης τοποθέτησης του βασιλιά και της βασίλισσας δεν επιτρέπεται το ροκέ µε αυτό τον βασιλιά.

Β5. Ο διαιτητής θα αποφασίζει σύµφωνα µε το άρθρο 4 (κίνηση των κοµµατιών), µ��� �� ������� από τον ένα ή και τους δύο παίκτες.

Β6. Μια αντικανονική κίνηση ολοκληρώνεται όταν έχει ξεκινήσει το χρονόµετρο του αντιπάλου. Τότε ο αντίπαλος και πριν κάνει την 
κίνησή του, έχει το δικαίωµα να υποβάλλει αίτηµα ότι ο παίκτης ολοκλήρωσε µια αντικανονική κίνηση. Μόνο µετά από ένα τέτοιο αίτηµα,
ο διαιτητής θα παίρνει απόφαση. Ωστόσο ο διαιτητής πρέπει να παρεµβαίνει, αν είναι δυνατόν, αν και οι δύο βασιλιάδες βρεθούν σε σαχ ή
η προαγωγή ενός πιονιού δεν έχει ολοκληρωθεί.

B7. Η σηµαία θεωρείται ότι έχει πέσει όταν ένας παίκτης έχει υποβάλλει ένα ���υ�� ����µ� για το γεγονός αυτό. Ο διαιτητής πρέπει να 
αποφεύγει να επισηµαίνει την πτώση µιας σηµαίας.

Β8. Για να υποβληθεί αίτηµα νίκης από χρόνο, ο αιτών πρέπει να σταµατήσει και τα δύο χρονόµετρα και να ενηµερώσει τον διαιτητή. Για 
να είναι έγκυρο το αίτηµα θα πρέπει η σηµαία του αιτούντα να παραµένει όρθια και του αντιπάλου του να είναι πεσµένη µετά το 
σταµάτηµα των χρονοµέτρων.

Β9.  Αν και οι δύο σηµαίες έχουν πέσει, η παρτίδα είναι ισόπαλη.

�. ������ 

Γ.1  Μια παρτίδα λέµε ότι είναι «Μπλιτζ» (“Blitz”) όταν όλες οι κινήσεις πρέπει να γίνουν σε ένα καθορισµένο χρόνο λιγότερο από 
15΄για τον κάθε παίκτη. Έχουµε επίσης «������», αν ο διατιθέµενος χρόνος συν 60 φορές οποιονδήποτε προστιθέµενο χρόνο είναι 
λιγότερο από 15΄.

Γ2. Το παιχνίδι θα ρυθµίζεται από τους Κανόνες του Σκακιού της FIDE, εκτός όπου έχουν προτεραιότητα (ισχύ) οι παρακάτω κανόνες του 
«Μπλιτζ». Τα άρθρα 10.2 ��� �6 δεν εφαρµόζονται.

�3. ��� ������������ ������ ���� ����������� ������ �� �����µ���� ��υ ��������υ ���� ���������. � ��������� ���� �� ������µ�
�� υ�������� ����µ� ��� ���� ���� ����� �� ���� ��υ ������. Ωστόσο, αν ο αντίπαλος δεν µπορεί να κάνει µατ το βασιλιά του παίκτη 
µε οποιαδήποτε σειρά κανονικών κινήσεων µε το πιο αδέξιο αντιπαιχνίδι, τότε ο αιτών έχει δικαίωµα να ζητήσει ισοπαλία πριν κάνει τη 
δική του κίνηση. Από τη στιγµή που ο αντίπαλος έχει κάνει τη δική του κίνηση, µια αντικανονική κίνηση δεν µπορεί να διορθωθεί.

�. QUICKPLAY  FINISH  ���� ��� ����� ����� � ��������� 

∆1. Όταν οι παρτίδες παίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 10, ο παίκτης µπορεί να ζητήσει ισοπαλία όταν έχει λιγότερο από δύο λεπτά στο 
χρονόµετρό του και πριν πέσει η σηµαία του. Με αυτό τελειώνει η παρτίδα.

������ �� ������� �������� ���� ��� ����:

α. ότι ο αντίπαλός του δεν µπορεί να κερδίσει µε κανονικό τρόπο, ή
β. ότι ο αντίπαλός του δεν κάνει προσπάθεια να κερδίσει µε κανονικό τρόπο.

Στην περίπτωση (α) ο παίκτης πρέπει να καταγράψει την τελική θέση και ο αντίπαλός να την επιβεβαιώσει.
Στη περίπτωση (β) ο παίκτης πρέπει να καταγράψει την τελική θέση και να υποβάλλει ένα ενηµερωµένο παρτιδόφυλλο, το οποίο πρέπει να 
είναι πλήρως ενηµερωµένο πριν την διακοπή της παρτίδας. Ο αντίπαλος θα επιβεβαιώνει και τα δύο παρτιδόφυλλα και την τελική θέση. Το 
αίτηµα πρέπει να υποβάλλεται στον διαιτητή του οποίου η απόφαση θα είναι τελεσίδικη.
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7.     ���������� ������ ( �������� ) ��� FIDE. 

Εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση του 1986, και από την συνεδρίαση του Προεδρείου της FIDE 2007. 
Τροποποιήθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις του 1989, 1992,1993, 1994, 1998 and 2006. 

Τα τουρνουά θα διεξάγονται σύµφωνα µε τους Κανόνες Σκακιού της FIDE. Οι Κανονισµοί Τουρνουά της FIDE θα χρησιµοποιούνται σε 
συνδυασµό µε τους Κανόνες Σκακιού της FIDE χωρίς να τους �������� �� ��µ�� ���������. Εφαρµόζονται σε όλες τις επίσηµες 
διοργανώσεις της FIDE Η εφαρµογή τους συνιστάται επίσης και σε ��� �� ��υ���υ� µ� ���������� FIDE, µε κατάλληλες, αν χρειάζεται 
τροποποιήσεις. Οι διοργανωτές, αθλητές και οι �µ�����µ���� ��������� σε οποιαδήποτε διοργάνωση πρέπει να είναι ενηµερωµένοι µε
αυτούς τους Κανονισµούς πριν από την έναρξη του τουρνουά.

1. ������ ����������.

Όταν σε µια διοργάνωση υπάρχει ένα πρόβληµα που δεν καλύπτεται από εσωτερικούς κανονισµούς (πχ από την προκήρυξη), συνιστάται να 
γίνονται αποδεκτοί ως οριστικοί οι παρόντες οι Κανονισµοί Αγώνων της FIDE. 

2. � ����������� (CO) 

Η Οµοσπονδία ή ο διοικητικός αρµόδιος φορέας για την διοργάνωση του τουρνουά, µπορεί να αναθέτει την τεχνική οργάνωση σε ένα έναν 
διοργανωτή. Αυτός µαζί µε την Οµοσπονδία, σε διαβούλευση µε την FIDE, όταν είναι απαραίτητο, θα ορίζουν µια Οργανωτική Επιτροπή 
που θα έχει την ευθύνη όλων των οικονοµικών, τεχνικών και οργανωτικών θεµάτων.

3. ���������, �������, �����������.

(α)) Οι προσκλήσεις σε µια διοργάνωση της FIDE πρέπει να αποστέλλονται το ταχύτερο δυνατόν.

(b) Ο διοργανωτής (CO)  πρέπει να στέλνει, µέσω της αντίστοιχης εθνικής του οµοσπονδίας, προσκλήσεις σε όλους τους συµµετέχοντες 
που προκρίθηκαν για την διοργάνωση. Η επιστολή της πρόσκλησης θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τον Πρόεδρο της FIDE για τα 
Παγκόσµια και από τον Πρόεδρο της Ηπείρου για τα ∆ιηπειρωτικά Πρωταθλήµατα.

(γ) Η πρόσκληση θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πλήρης, περιγράφοντας καθαρά τις αναµενόµενες συνθήκες, και δίνοντας όλες τις 
λεπτοµέρειες που µπορεί να χρειασθούν οι παίκτες. Τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην προσκλητήρια επιστολή 
καθώς και επίσης αφίσες που θα µπορούσαν να αποσταλούν στη ιστοσελίδα της FIDE: 
 
(1)  Οι ηµεροµηνίες και η ιστοσελίδα του τουρνουά.
(2) Το ξενοδοχείο διαµονής των παικτών (συµπεριλαµβάνοντας e-mail, fax και αριθµούς τηλεφώνων). 
(3) Το πρόγραµµα αγώνων: Ηµεροµηνίες, ώρες αγώνων και χώρων: Άφιξης, τελετής έναρξης, κληρώσεων, αίθουσας αγώνων,
παράλληλων διοργανώσεων, τελετής λήξης και αναχώρησης.
(4) Ο Χρόνος Σκέψης και το είδος των χρονοµέτρων που θα χρησιµοποιηθούν στο τουρνουά.
(5) Τα Σύστηµα κλήρωσης και τα κριτήρια ισοβαθµίας.
(6) Οι οικονοµικές ρυθµίσεις: ∆απάνες ταξιδιού, φιλοξενία, διάρκειας ή το αντίστοιχο κόστος, συµπεριλαµβάνοντας και τους συνοδούς του 
παίκτη, ρυθµίσεις για τα φαγητά, pocket money, παράβολα, πλήρεις λεπτοµέρειες για τα χρηµατικά βραβεία, περιλαµβάνοντας και ειδικά 
βραβεία, χρηµατικά έπαθλα ανάλογα µε την βαθµολογία, το είδος του νοµίσµατος που θα καταβληθεί, υποχρεώσεις εφορίας, βίζες και πώς 
θα αποκτηθούν.
(7) Τα µέσα µεταφοράς στον χώρο ων αγώνων και ρυθµίσεις µετακινήσεων.
(8) Ο αναµενόµενος αριθµός συµµετοχών, τα ονόµατά τους, και το όνοµα του Επικεφαλής ∆ιαιτητή.
(9) Η ιστοσελίδα της διοργάνωσης, λεπτοµέρειες επικοινωνίας µε τους διοργανωτές και το όνοµα του διοργανωτή.
(10) Οι υποχρεώσεις των παικτών προς τα ΜΜΕ, ∆ηµόσια πρόσωπα, σπόνσορες, κυβερνητικούς εκπροσώπους, και άλλα παρόµοια.
(11) Η ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να δώσει οριστική απάντηση παίκτης για την πρόσκληση και πού, πότε πρέπει να 
γνωστοποιήσει την ώρα και ηµεροµηνία της άφιξής του.
(12) Ρυθµίσεις ασφάλειας.
(13) Ειδικές ιατρικές φροντίδες όπως πχ εµβολιασµοί και ό,τι χρειάζεται να προβλεφθεί 
(14) Ρυθµίσεις για: Τουρισµό, παράλληλες εκδηλώσεις, πρόσβαση Ιντερνέτ κλπ.

4. Από την στιγµή που έχει σταλεί µια πρόσκληση σε ένα παίκτη, δεν πρέπει να ανακληθεί εφόσον ο παίκτης την αποδεχθεί µέσα στην 
ορισθείσα ηµεροµηνία. Εάν µια διοργάνωση µαταιωθεί ή αναβληθεί, οι διοργανωτές πρέπει να πληρώσουν αποζηµιώσεις.

5. Ο διοργανωτής πρέπει να εγγυηθεί ιατρική περίθαλψη και φάρµακα για όλους τους συµµετέχοντες, τεχνικό προσωπικό, αξιωµατούχους 
της FIDE και να τους ασφαλίσει κατά ατυχηµάτων, να τους παρέχει ιατρική περίθαλψη συµπεριλαµβανοµένης και χειρουργικής επέµβασης,
κλπ, αλλά δεν θα έχει καµία ευθύνη για χρόνιες παθήσεις Κατά την διάρκεια των αγώνων θα έχει ορισθεί επίσηµος γιατρός.

6. Οι διοργανωτές και οι διαιτητές των τουρνουά της FIDE θα πρέπει να γνωρίζουν τους Κανονισµούς για την διοργάνωση Τουρνουά 
Υψηλού Επιπέδου (C.01). 
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7. Πρόσθετοι Κανονισµοί µπορούν να εφαρµοσθούν για τον ρόλο του διοργανωτή. Αυτός και ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής (Ε∆) πρέπει να 
συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την οµαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. He  

 8. � ���������� ��������� (��)

Ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής για µια Παγκόσµια διοργάνωση ορίζεται από τον Πρόεδρο της FIDE και για µια ∆ιηπειρωτική από τον Πρόεδρο 
της Ηπείρου, ο καθένας κατόπιν διαβούλευσης µε τον διοργανωτή. Πρέπει να είναι ∆ιεθνής ∆ιαιτητής µε εµπειρία σε διοργανώσεις της 
FIDE να γνωρίζει τις επίσηµες γλώσσες της, FIDE και τους σχετικούς της Κανονισµούς.

Η FIDE και/ή Οργανωτική Επιτροπή µπορούν να ορίσουν τους διαιτητές και το υπόλοιπο προσωπικό. Τα καθήκοντα του Ε∆ περιγράφονται 
στους Κανόνες Σκακιού, στους Κανονισµούς της διοργάνωσης και σε άλλους κανόνες της. Κατά την διάρκεια των αγώνων ������ �� 
��������υ��� ��� ������� ���� ����υ, �� ���� ��� �������� ���� ��� �����������, �� ����������� ��� ���� ��� ��� ��������� ���� 
���������� ���� ��� ���υ� ������� ���� ��� �������� ��� ������, ��� �� ������� ��� ������� ���υ ��υ �������� ����������. Πριν 
από την έναρξη των αγώνων: Μπορεί να εκδώσει πρόσθετους Κανονισµούς, κατόπιν συνεννόησης µε τον διοργανωτή. ������ �� ������� 
���� ��� �υ������ ������ �υµ������µ����µ���� ��υ ����υ ��� ��� ����υ��� ������, ��υ �����µ��, ���µ�����, ���µ����µ��,
�����µ��, ������υ ���. �� ����������� µ��� ��υ ���������� ��� ��� ���������� �������µ�, ������ ����µ� ������ ��� �������� 
���������� ������. ������ �� ����������� ����� �υ������ ��� ��υ� ��������� ��υ. ����� ���� ���� ��υ ����������� � ������ 
������� �� � ���������� ������ ���� ��� �������µ���� ��� ��� FIDE ������������.

9. ��υ����µ���.

(α) Η διαδικασία κλήρωσης για τον πρώτο γύρο θα ρυθµιστεί από τον διοργανωτή, και αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να είναι γίνει δηµόσια 
ενώπιον των παικτών, των επισκεπτών και των ΜΜΕ. Ο Ε∆ έχει την ευθύνη για τα πραγµατικά ζευγαρώµατα συµπεριλαµβανόµενης και της 
διαδικασίας κλήρωσης.
(β) Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί ��υ�������� 12 ���� (µ�� �����) ���� ��� ��� ������ ��υ �����υ ����υ. ‘Όλοι οι συµµετέχοντες 
είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν την διαδικασία της κλήρωσης. ����� ���� ����� ��υ �� να συµπεριλάβει στην κλήρωση έναν 
παίκτη που δεν έχει φθάσει έγκαιρα για την διαδικασία της κλήρωσης. Τα ζευγάρια του πρώτου γύρου πρέπει να δηµοσιευθούν το ταχύτερο 
δυνατόν µετά την κλήρωση.
(�) ��� ���� ������� ����υ����, ��������� ��� ��� ���������� µ��� ��� ���������� �������� ���� ���� ��� ��� ������ ��υ 
�����υ ����υ, � ��� υ�����υ� ��������� �υµµ������, ���� �� ��µ����υµ��� ��υ����� ��� ������υ�. ��� �������� ��υ����µ��� �
������� ���������� � �� ������� ��������υ��� ��υ µ� ��υ� �µ��� �µ�����µ���υ� �������, ���� µ��� ��� ���� ����������������� �� 
������� ��� ��� ��µ����υ����� ��υ�����.
(δ) Για τα ζευγαρώµατα σε έναν τουρνουά πουλ θα χρησιµοποιούνται οι πίνακες Berger, προσαρµοσµένοι όπου χρειάζεται για τουρνουά 
διπλών γύρων.
(ε) Για τα ζευγαρώµατα στο Ελβετικό θα χρησιµοποιείται το πρόγραµµα που έχει ήδη ανακοινωθεί.
(ζ) Για την χρησιµοποίηση άλλων συστηµάτων για τα ζευγαρώµατα πρέπει να προηγηθεί ενηµέρωση των εµπλεκοµένων.
(η) Πρέπει να ενηµερώνονται οι παίκτες το ταχύτερο δυνατόν, για περιορισµούς στα ζευγαρώµατα (απαγορευµένα ζευγάρια), πχ να µην 
ζευγαρώνονται παίκτες της ίδιας οµοσπονδίας κατά τους τρεις τελευταίους γύρους.
(θ) Για τουρνουά πουλ, αυτοί οι περιορισµοί στη κλήρωση µπορεί να γίνουν χρησιµοποιώντας του πίνακες της Βάρνας.

10. �� ��������.

(α) Όλες οι παρτίδες πρέπει να παιχθούν στην αίθουσα αγώνων σύµφωνα µε το καθορισµένο πρόγραµµα που έχει ήδη ανακοινωθεί από τους 
διοργανωτές, εκτός αν πάρει διαφορετική απόφαση ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής.
(β) Το κάπνισµα απαγορεύεται στις αξιολογηµένες διοργανώσεις της FIDE. Το κάπνισµα απαγορεύεται στην αίθουσα αγώνων κατά την 
διάρκεια του τουρνουά. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για όλους τους παρόντες, παίκτες, αξιωµατούχους, θεατές, εκπροσώπους των ΜΜΕ 
κλπ..Πρέπει να έχει προβλεφθεί µια ειδική περιοχή έξω από την αίθουσα αγώνων, όπου να επιτρέπεται το κάπνισµα. �υ�� � ������� �� 
������ �� ���� �� ���� ������ �������� ��� ��� ����υ�� ������. ��� ��µ���� µ� ��� ������������ ������� �� ������µ� �� ���υ� 
��υ� ������µ���υ� ����υ�, ���� �� ������� ��� �� ����µ������� ������ �� ���υ� ������ �������� ���υ� υ�������υ� ����υ�.
(γ) Αν χρησιµοποιούνται µηχανικά χρονόµετρα, τότε θα ρυθµίζονται έτσι ώστε να δείχνουν ώρα έξη στην πρώτη περίοδο ελέγχουν του 
χρόνου.
(δ) Ο Ε∆ θα ανακοινώνει την ώρα έναρξης και διακοπής των παρτίδων.
(�) ���� ����� ����� ��� ������� �������� ���υ� ����υµ�������, � �� �� ��������� ��µ�����.
(ζ) Ο διαιτητής θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του ένα γλωσσάριο των πλέον συνήθων σκακιστικών όρων σε διάφορες γλώσσες.

11. �������� ��������.

(α) Αν ένας παίκτης έχει χάσει µια παρτίδα χωρίς να παρουσιασθεί αδικαιολόγητα, ο παίκτης αποβάλλεται µετά από µια τέτοια παρτίδα,
����� �� � ��������� πάρει διαφορετική απόφαση.
(b) Αν ένας παίκτης έχει χάσει τρεις (3) παρτίδες χωρίς να παρουσιασθεί θα αποβάλλεται από το τουρνουά, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική 
πρόβλεψη στην προκήρυξη των αγώνων ή ����� ����������� ������� ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής.
(γ) Όταν ένας παίκτης έχει αποσυρθεί ή αποβληθεί από ένα τουρνουά πουλ, η συνέπεια θα είναι η εξής:
(δ) Αν ο παίκτης έχει συµπληρώσει λιγότερες από το 50% των παρτίδων του, η βαθµολογία του παραµένει στον σχετικό πίνακα (για λόγους 
αξιολόγησης και ιστορίας), αλλά οι βαθµοί που επιτεύχθηκαν από αυτόν ή εναντίον του ��� υ������������ ���� ������� ����������. Οι 
άπαικτες παρτίδες του παίκτη και των αντιπάλων του, συµβολίζονται στον πίνακα αποτελεσµάτων µε το ‘-’ και οι παρτίδες των αντιπάλων 
του µε το ‘+’. Αν κανένας από τους αντιπάλους δεν ήταν παρών τότε το αποτέλεσµα θα συµβολίζεται µε το δύο ‘-’. 
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(ζ) Αν ένας παίκτης αποσύρεται από ένα τουρνουά µε Ελβετικό σύστηµα οι βαθµοί που επιτεύχθηκαν από αυτόν και τους αντιπάλους του 
παραµένουν στον πίνακα αποτελεσµάτων για λόγους κατάταξης και αξιολόγησης. ∆εν αξιολογούνται µόνο οι παρτίδες που δεν παίχθηκαν . 
(η) Τα άρθρα 10(ε) και (ζ) εφαρµόζονται και στις οµαδικές διοργανώσεις. Τα µατς και οι άπαικτες παρτίδες θα πρέπει να έχουν τις 
ανάλογες συµβολικές ενδείξεις.

12. ��µ����� -  ���������.

(α) Όταν υπάρχει µια διαφωνία, ο Ε∆ ή ο ∆ιοργανωτής (ανάλογα µε την περίπτωση) θα εξαντλούν κάθε προσπάθεια για να την 
αντιµετωπίσουν µε συµβιβασµό. Εάν αποτύχει η προσπάθεια αυτή και η διαφωνία είναι τέτοια που πρέπει να επιβληθούν ποινές, όταν δεν 
προβλέπονται τιµωρίες που απορρέουν από τους Κανόνες Σκακιού ή από τους κανονισµούς, ο Ε∆ θα έχει την διακριτική δύναµη να 
επιβάλλει τιµωρίες. Πρέπει να επιδιώκει την διατήρηση της πειθαρχίας και να βρίσκει λύσεις που να ηρεµούν τους διαφωνούντες παίκτες.
(β) Σε όλες τις διοργανώσεις θα υπάρχει µια Επιτροπή Ενστάσεων. � ���������� ��������� ��� � ����������� �� ����������υ� ��� 
������ ��� �.�. � ��� ����µ� ��� ���� ��� ��� ������ ��υ �����υ ����υ, �υ����� ���� ��� ���������� ��������. �υ�������� �� 
����������� ��� ��� ������� ��� ��υ�������� ��� ������� ��� ��� ��������µ����� µ���. Είναι προτιµότερο να µην προέρχονται δύο 
από τα µέλη από την ίδια οµοσπονδία. ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλος της Ε.Ε. διαιτητής, ή Αξιωµατούχος ή παίκτης, αν είναι εµπλεκόµενος 
στην εκδικαζόµενη υπόθεση. Η Ε.Ε. θα πρέπει να έχει µονό αριθµό µελών κατά την ψηφοφορία. Τα µέλη της Ε.Ε. πρέπει να είναι άνω των 
18 ετών.
(γ). Ένας παίκτης µπορεί να κάνει ένσταση εναντίον οποιασδήποτε απόφασης του Ε∆ ή του ∆ιοργανωτή ή ενός από τους βοηθούς τους, µε
την προϋπόθεση ότι καταβάλλει ένα παράβολο και έχει υποβάλλει την ένσταση όχι αργότερα από την ορισθείσα προθεσµία. Το παράβολο 
και η προθεσµία θα έχουν ανακοινωθεί προκαταβολικά. Οι αποφάσεις της Ε.Ε. είναι τελεσίδικες. Το παράβολο επιστρέφεται αν η ένσταση 
γίνει αποδεκτή ή απορριφθεί αλλά θεωρηθεί λογική σύµφωνα µε την άποψη της Ε.Ε.

13. TV, ������, �����������.

(α) Επιτρέπονται κάµερες TV στην αίθουσα αγώνων και σε γειτονικές περιοχές µε την έγκριση του Ε∆ ή του ∆ιοργανωτή µόνο αν 
λειτουργούν αθόρυβα και δεν είναι µεγάλες σε όγκο. Ο Ε∆ πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν ενοχλούνται ή δεν αποσπάται η προσοχή των 
παικτών µε οποιονδήποτε τρόπο από την παρουσία της TV, βίντεο, φωτογραφικές µηχανές και σχετικές συσκευές.
(β) ���� ���υ�������µ���� ���������� µ������ �� �����������υ� ���� ���� ������. � ����� ��� ����������� ���� ����υ�� 
������ ������������ ��� ���� (10) ����� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ����� (5) ��� ���� ���µ��� ����, ����� �� ����� 
����������� ������� � ��.

14. � �υµ�������� ��� �������.

(α) Από την στιγµή που ένας παίκτης έχει αποδεχθεί επίσηµα µια πρόσκληση, πρέπει να συµµετάσχει εκτός από τις περιπτώσεις «ανώτερης 
βίας», όπως πχ ασθένεια ή δικαιολογηµένη αδυναµία. Αποδοχή µιας άλλης πρόσκλησης δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία για την µη
συµµετοχή του.

(β) Στην απάντησή του ένας παίκτης, εάν το επιθυµεί, µπορεί να αναφέρει και προϋπάρχουσες ασθένειες, όπως πχ διαβήτης ή αν χρειάζεται 
ειδικό διαιτολόγιο.

(γ) Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι κατάλληλα ντυµένοι.

(δ) Ένας παίκτης που δεν θέλει να συνεχίσει µια παρτίδα και φεύγει χωρίς να δηλώσει εγκατάλειψη ή να ενηµερώσει τον διαιτητή είναι 
αγενής. Ο Ε∆ κατά την κρίση του έχει δικαίωµα να τον τιµωρήσει για αντιαθλητική συµπεριφορά.

(ε) ���� ������� µ����� �� µ������ µ��� ��� ����������� ��� ��υ� ������� ������� � ��� ��� ������υ�� ��υ ��υ���υ�.
(ζ) Όλες οι διαµαρτυρίες που αφορούν την συµπεριφορά των παικτών ή των αρχηγών πρέπει να υποβάλλονται στον διαιτητή. ∆εν 
επιτρέπεται σε έναν παίκτη να διαµαρτύρεται κατευθείαν στον αντίπαλό του.

15. � ����� ��υ ������� �µ���� �� ��� �µ����� ��υ���υ�.

(α) Ο ρόλος ενός αρχηγού οµάδας είναι βασικά διοικητικός κατά την διάρκεια των αγώνων. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς κάθε 
ξεχωριστής διοργάνωσης, µπορεί πχ ο αρχηγός να υποβάλλει σε καθορισµένη ώρα, την σύνθεση των παικτών της οµάδας του σε κάθε γύρο,
να ενηµερώνει τους παίκτες για τα ζευγάρια, να υπογράφει το φύλλο αγώνων στο τέλος της συνάντησης κλπ.

(β) Ένας αρχηγός είναι εξουσιοδοτηµένος να συµβουλεύει τους παίκτες της οµάδας του να κάνουν ή να δεχθούν πρόταση ισοπαλίας ή να 
εγκαταλείψουν µια παρτίδα, εκτός εάν ορίζουν διαφορετικά οι κανονισµοί. Θα πρέπει να περιορίζεται να δίνει µόνο περιληπτική 
ενηµέρωση, βασισµένη αποκλειστικά στις συνθήκες που αφορούν το µατς. Μπορεί να πει σε ένα παίκτη, “�������� ��������”, “����υ 
��� ��������”, � “����������� ��� �������”. Πχ, εάν ερωτηθεί από ένα παίκτη αν θα έπρεπε να δεχθεί µια πρόταση ισοπαλίας, ο αρχηγός 
µπορεί να απαντήσει “���”, “���”, ή να επιτρέψει τον παίκτη να αποφασίσει µόνος του.
� ������� ������ �� ������ ��� ����������� ����µ���� ���� ��� �������� ��� ������. ��� ����������� �� ������������ ��� 
������ ������� µ� ��� ���� �� µ�� ��������, � �� ���µ������ ����������� ���� ������� ��� ��� ������� �� µ�� �������.
Οι παίκτες υπόκεινται στις ίδιες απαγορεύσεις. Ακόµη και εάν σε ένα οµαδικό τουρνουά υπάρχει ένα πνεύµα συλλογικής υποστήριξης, γιατί 
µια παρτίδα σκάκι είναι βασικά ένας αγώνας ανάµεσα σε δύο παίκτες. Κατά συνέπεια ���� ������� ������ �� ���� ��� ������ ������� 
������� µ� ��� ��������� ��� ����� ��υ ��������. Αν και η συµβουλή του αρχηγού πρέπει να έχει ισχυρή βαρύτητα για τον παίκτη, ο
παίκτης δεν είναι απόλυτα αναγκασµένος να αποδεχθεί την συµβουλή του αρχηγού. Παρόµοια, ο αρχηγός δεν µπορεί να ενεργήσει για 
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λογαριασµό ενός παίκτη και για την παρτίδα του χωρίς την ενηµέρωση και την συγκατάθεση του παίκτη. ���� �� �υ�������� ������ �� 
�������� ������� ��υ �������� � ������ ����� ���υ�������µ���� �� ���µ����� �� ������� ��� �υ������.

(γ) Ο αρχηγός µιας οµάδας πρέπει να συµβουλεύει την οµάδα του να ακολουθεί το γράµµα και το πνεύµα του Άρθρου 12 των Κανόνων 
Σκακιού της FIDE που αναφέρεται στην συµπεριφορά των παικτών. Ιδιαίτερα, τα οµαδικά πρωταθλήµατα, πρέπει να διεξάγονται µε το 
υψηλότερο Αθλητικό Πνεύµα.

8.   �������� ����� ���������� FIDE

�������� 

Τα είδη και η χρήση διαφόρων κριτηρίων για την άρση της ισοβαθµίας στην κατάταξη Ατοµικών και ∆ιασυλλογικών Πρωταθληµάτων 
έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την τελική κατάταξη σε πρωταθλήµατα και τουρνουά, ιδιαίτερα 
µετά την κατάργηση των αγώνων κατάταξης (µπαράζ). 
 
Πρέπει λοιπόν στις προκηρύξεις των αγώνων όχι µόνο να προβλέπονται κριτήρια ισοβαθµίας, αλλά και να είναι τα σωστά κριτήρια και 
επιπλέον να είναι σαφή και κατανοητά από τους διαιτητές και τους παίκτες.

Παρακάτω περιγράφουµε τα ισχύοντα κριτήρια Άρσης Ισοβαθµίας όπως συµπεριλήφθηκαν στο παράρτηµα των Κανόνων Αγώνων της 
FIDE  εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση του 1986 και του Προεδρείου της FIDE  το 2007  και τροποποιήθηκαν από τις Γενικές 
Συνελεύσεις του 1989, 1992, 1993, 1994, 1998 και 2006.  
 
1.  �������� ����� ����� (unplayed  games). 
 
Για την άρση ισοβαθµίας και µόνο, το αποτέλεσµα θα θεωρείται ως ισοπαλία. .
Αυτός ο υπολογισµός δεν ισχύει στο κριτήριο της άρσης ισοβαθµίας µε την Αθροιστική Προοδευτική Βαθµολογία και στο σύστηµα
Koya. Στα συστήµατα αυτά µετράει µόνο το αποτέλεσµα.

��������� ��� ����� �����µ������µ���� ������� ����� ������µ��� (Tiebreak).  
 
Σε όλα τα συστήµατα οι παίκτες κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα µε το αντίστοιχο σύστηµα..  Στον επόµενο πίνακα δεν 
σκοπεύουµε να ορίσουµε οποιαδήποτε σειρά ή προτίµηση.

2.  ������� ����� ������µ��� ��υ �����µ������� �� ��������µ��� ��υ ������.

(�) ������µ� ������υ����� ���µ������� (�.�.�). 
 
Μετά από κάθε γύρο οι παίκτες έχουν κάποια συγκεκριµένη βαθµολογία. Αυτές οι βαθµολογίες προστίθενται για να καθορίσουν το 
συνολικό Άθροισµα των Προοδευτικών Βαθµολογιών.

(�1)  �������� ��υ �.�.�.

Αν το Α.Π.Β. είναι το ίδιο για δύο ή περισσότερους ισόβαθµους παίκτες τότε από κάθε παίκτη της κατηγορίας αυτής, αφαιρούµε την 
βαθµολογία του 1ου γύρου κι αν χρειασθεί συνεχίζουµε µε την αφαίρεση από τον 2ο, 3ο γύρο κλπ.

���������� ����������� �.�.�.
�.�. ����� ��.1 ��.2 ��.3 ��.4 ��.5 ��.6 ��.7 �.�.�.

1 Κώστας 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 16,0 
2 Γιάννης 0,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 16,0 
3 Πέτρος 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 16,5 
4 Γιώργος 0,0 1,0 1,5 2,0 3,5 4,0 4,0 16,0 

(�) �� �����µ� Koya  ��� ��υ���υ� µ� �� �����µ� ��υ�.

Είναι ο αριθµός των πόντων που επετεύχθησαν εναντίον όλων των αντιπάλων µε βαθµολογία πάνω από 50%. 

(�1)   �������� ��υ �υ���µ���� Koya. 
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Το Σύστηµα Koya  µπορεί να επεκταθεί βήµα – βήµα και να συµπεριλάβει βαθµοµάδες µε βαθµολογία κάτω από το 50% � �� µ������ 
��µ�-��µ� ��� �� �υµ��������� ������� µ� ���� ��� 50% ��� ����.

(γ) Αριθµός κερδισµένων παρτίδων.

(�) � µ���������� ����µ�� �������� ��υ ��������� µ� �� µ����.

(�) �� ��������µ� µ����� ��� �������.

Αν ���� οι ισόβαθµοι παίκτες έχουν παίξει µεταξύ τους, τότε υπολογίζουµε ποιος πήρε τους περισσότερους πόντους από τις µεταξύ τους 
συναντήσεις.

3.   ������� ����� ������µ��� ��υ �����µ������� �� ��������µ��� ��� �µ����.

(α) Βαθµοί στα διασυλλογικά πρωταθλήµατα που καθορίζονται από τους πόντους του µατς.
2 βαθµούς για το κερδισµένο µατς,,  όταν µια οµάδα έχει πετύχει περισσότερους πόντους από την αντίπαλη οµάδα 
1 βαθµό για την ισοπαλία και 
0 βαθµούς για την. Ήττα.. 
 
(β) Πόντοι παρτίδων στα διασυλλογικά πρωταθλήµατα που καθορίζονται από τους βαθµούς του µατς.
Η άρση γίνεται καθορίζοντας τον συνολικό αριθµό των πόντων.

(γ) Συνδυασµός βαθµών και πόντων.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την άρση ο συνολικός συνδυασµός βαθµών και πόντων.

(δ) Το αποτέλεσµα µεταξύ των οµάδων.
Εάν όλες οι ισόβαθµες οµάδες έχουν παίξει µεταξύ τους, τότε χρησιµοποιείται το άθροισµα των πόντων από τις συναντήσεις αυτές.

4.    ������� ����� ������µ��� ��υ �����µ������� �� ��������µ��� ��� ���������.

����� ��� �� ���µ������� �υ��� ������������ �� ���� ��������� µ��� ��� ����µ��� ��υ ������ ��� ��� �������� ��������.

(�) �����µ� Buchholtz. 
 
�� �����µ� Buchholtz.είναι το άθροισµα της βαθµολογίας όλων των αντιπάλων ενός παίκτη.

(�1)   Το Median Buchholtz  είναι το Buchholtz  µετά την αφαίρεση της υψηλότερης και χαµηλότερης βαθµολογίας των 
αντιπάλων.

(�2)  Το Median Buchholtz 2 είναι το Buchholtz µετά την αφαίρεση των δύο υψηλότερων και χαµηλότερων βαθµολογιών 
των αντιπάλων.

(�3)  Το Buchholtz  cut  1 είναι το Buchholtz µετά την αφαίρεση της χαµηλότερης βαθµολογίας των αντιπάλων.

(�4)  Το Buchholtz  cut  2 είναι το Buchholtz µετά την αφαίρεση των δύο χαµηλότερων βαθµολογιών των αντιπάλων.

(�5) Το άθροισµα τBuchholtz  είναι το άθροισµα των βαθµολογιών Buchholtz  των αντιπάλων.

(�) �� �����µ� Sonneborn – Berger. 
 

(�1)  ��� �� ���µ��� ��υ���υ� �ίναι το άθροισµα των βαθµολογιών των αντιπάλων που νίκησε ο παίκτης συν το µισό της 
βαθµολογίας 

των αντιπάλων µε τους οποίους έκανε ισοπαλία.

(�2)  ��� �� �µ����� ��υ���υ� είναι η βαθµολογία που έκανε κάθε αντίπαλη οµάδα πολλαπλασιασµένη επί την βαθµολογία που 
έκανε 

εναντίον εκείνης της οµάδας. Στη συνέχεια προσθέτουµε όλα αυτά τα αθροίσµατα.. 
 
5. ������� ����� ������µ��� ��υ �����µ������� ��� ���������� (���). 
 
����� ��� �� ��� ��υ �����µ���������� ����� µ��� ��� ����µ��� ��υ ������ ��υ ������ ��� ��� �������� ��������.

(�) Ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) του ΕΛΟ των αντιπάλων είναι το άθροισµα των ΕΛΟ των αντιπάλων ενός παίκτη, διαιρεµένος µε τον αριθµό
των γύρων.

(b) Η επέκταση του Μ.Ο. του ΕΛΟ, είναι ο Μ.Ο. του ΕΛΟ των αντιπάλων µειωµένος κατά ένα ή περισσότερα ΕΛΟ των αντιπάλων,
αρχίζοντας από τον χαµηλότερα αξιολογηµένο παίκτη.

(�) Η Απόδοση Αξιολόγησης του Τουρνουά (TPR = Tournament Performance Ratings). 
Το TPR καθορίζεται παίρνοντας τον µέσο όρο του ΕΛΟ των αντιπάλων, καθορίζοντας το ποσοστό βαθµολογίας και στη συνέχεια 
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χρησιµοποιώντας το άρθρο Β.02.10.1 των Κανονισµών Αξιολόγησης.
Οποτεδήποτε ένας παίκτης έχει επιλέξει να µην αγωνισθεί περισσότερο από δύο γύρους σε ένα τουρνουά, είτε για τον µισό βαθµό ενός 

bye είτε 
για λόγους υγείας, το TPR του θα θεωρείται κατώτερο από εκείνο οποιουδήποτε παίκτη που έχει ολοκληρώσει όλο το αγωνιστικό 

πρόγραµµα.
(γ1)  Το TPR χρησιµοποιώντας τον κανόνα της διαφοράς των 350 µονάδων 

7.  ����µ��� ��υ �υ���µ���� ����� ������µ��� (Tie-break System) �� ������� �υ���µ��� ������.

Η επιλογή του Συστήµατος Άρσης Ισοβαθµίας που θα χρησιµοποιηθεί σε ένα τουρνουά αποφασίζεται προκαταβολικά, παίρνοντας 
υπόψη τον τύπο του τουρνουά (Ελβετικό, Πούλ, Οµαδικό κλπ) και την ειδική δοµή παικτών που αναµένονται στο τουρνουά. Για 
παράδειγµα η εφαρµογή των κανόνων της Άρσης Ισοβαθµίας που βασίζεται στο ΕΛΟ των παικτών είναι ακατάλληλη σε τουρνουά όπου 
δεν είναι διαθέσιµος ο πίνακας αξιολόγησης ή δεν είναι αξιόπιστος ο πίνακας αξιολόγησης (όπως πχ σε σχολικά τουρνουά, νέων ή
βετεράνων). 
 
Για διάφορες κατηγορίες τουρνουά οι κανόνες του Συστήµατος Άρσης Ισοβαθµίας που συστήνονται είναι οι εξής:

(�) ���µ��� ��υ���υ� ��υ�.

Το αποτέλεσµα µεταξύ των εµπλεκοµένων ισόβαθµων παικτών.
Playoff  (�)
Αριθµός παρτίδων που παίχθηκαν µε τα µαύρα. (�)
Το Σύστηµα Koya 
Sonneborn-Berger 
Αριθµός Νικών.

(�) ��υ� �µ������ ������ 

Το άθροισµα των πόντων (gamepoints) 
Οι βαθµοί των µατς (matchpoints) 
Το αποτέλεσµα µεταξύ των οµάδων 
Playoff  (�)
Sonneborn-Berger 
 
(�) ���µ��� �������� �υ���µ��� (���� ���� �� ������� ���υ� ��������� ���). 
 
Το αποτέλεσµα µεταξύ των εµπλεκοµένων ισόβαθµων παικτών.
Το TPR 
Μέσος όρος ΕΛΟ των αντιπάλων 
Playoff  (�)

(�) ���µ��� �������� �υ���µ��� (���� ��� ����� ��� �� ��� ���������). 
 
Το αποτέλεσµα µεταξύ των ισόβαθµων παικτών.
Το Άθροισµα των Προοδευτικών Βαθµολογιών 
Buchholz 
Playoff  (�)
Sonneborn-Berger 
Αριθµός Νικών 
Παρτίδες που παίχθηκαν µε τα µαύρα (�). 
 
(�) �������� �µ������ ������ 

Το άθροισµα των πόντων (gamepoints). 
Οι βαθµοί των µατς (matchpoints). 
Το αποτέλεσµα µεταξύ των ισόβαθµων οµάδων.
Playoff  (�)
Buchholz 
Sonneborn-Berger 
 
��µ�����: Προς το παρόν δεν µεταφράσαµε το άρθρο 6, που αναφέρεται σε µια εκτενή ανάλυση για την διεξαγωγή των playoff.  
Αργότερα ή αν νωρίτερα η Οµοσπονδία µας το καθιερώσει σαν κριτήριο Άρσης Ισοβαθµίας θα παρουσιάσουµε και το άρθρο αυτό.

����������: Εµφανίζονται δύο νέα κριτήρια στην έκδοση αυτή της FIDE.  Είναι τα Playoff  και οι παρτίδες µε τα µαύρα.

������ �υµ�����µ�: Πρέπει να µελετήσουµε πολύ καλά τα κριτήρια Άρσης Ισοβαθµίας και να χρησιµοποιούµε τα σωστά 
κριτήρια ανάλογα µε τους αγώνες που διοργανώνουµε.
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9.  ��������� ������

∆ύο είναι τα βασικά και κυρίαρχα γενικά συστήµατα αγώνων τόσο για ατοµικούς όσο και για οµαδικούς αγώνες.

�. �� �������� ������� (SWISS  SYSTEM) 
�. �� �����µ� ���� (ROUND  ROBIN  � ALL-PLAY-ALL). 
 
1.  �������� �����µ� (Swiss  System) 
 
Στο Σκάκι επινοήθηκε και χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Ελβετό Dr J. Muller το 1895. Λίγο µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο
εξελίχθηκε στο πιο δηµοφιλές σύστηµα για την διεξαγωγή µαζικών τουρνουά σε λίγους γύρους. Βασική του αρχή είναι να ζευγαρώνονται σε 
κάθε γύρο, παίκτες της ίδιας βαθµοµάδας µε την προϋπόθεση δύο αντίπαλοι να µη έχουν ξαναπαίξει µεταξύ τους. Βασικός στόχος του 
Ελβετικού Συστήµατος είναι η ανάδειξη ενός αξιόπιστου νικητή. Ανάλογα µε το είδος του Ελβετικού που χρησιµοποιούµε (ελεγχόµενο, µη-
ελεγχόµενο, επιταχυνόµενο κλπ), και σύµφωνα µε την σχέση παικτών/γύρων, µε το Ελβετικό Σύστηµα µπορούµε να αναδείξουµε
αξιόπιστα περισσότερες θέσεις στην γενική κατάταξη. Το Ελβετικό Σύστηµα είναι ένα συγκαλυµµένο Νοκ-Άουτ σύστηµα, µε την διαφορά 
ότι οι ηττηµένοι δεν αποβάλλονται από το τουρνουά αλλά συνεχίζουν και ζευγαρώνονται µε άλλους ηττηµένους. Θα µπορούσαµε να πούµε
ότι το Ελβετικό Σύστηµα είναι ένας συνδυασµός που περιλαµβάνει τα καλύτερα χαρακτηριστικά του Νοκ-Άουτ µέσα στα πλαίσια του 
συστήµατος Πουλ.

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της FIDE,  οι βασικές αρχές του Ελβετικού Συστήµατος είναι οι παρακάτω:

1. � ����µ�� ��� ����� ������������� ���� ��� ������ ��� ������.
2. ��� ������� ��� ��υ���������� µ����� ��υ� �������� ��� µ�� ����.
3. ��υ���������� µ����� ��υ� �� ������� ��υ ����� ���� ���� � ���� ����������� ���µ�µ���.
4. ���� ����� �υ����� ���� ������� ������� ��� ����µ� ��υ��� ��� ������.
5. ���� ����� �υ�����, ���� ������� ������� �� �������� ���µ� µ� �υ�� ��υ �������µ���υ ����υ.

Θεωρητικά, για την ανάδειξη ενός αξιόπιστου νικητή χρειαζόµαστε τον ίδιο αριθµό γύρων όπως και στο Νοκ-Άουτ, για τον ίδιο αριθµό
παικτών, όπως βλέπουµε και στον παρακάτω πίνακα.

�� ����µ�� ������� �������µ���� 
����� 

1 5 – 8 3
2 9 – 16 4 
3 17 – 32 5 
4 33 – 64 6 
5 65 – 128 7 
6 129 – 256 8 
7 257 - 512 9 

Για κάθε πρόσθετη θέση χρειαζόµαστε δύο επιπλέον γύρους.

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους παρακάτω δύο τύπους:

1)  Για να καθορίσουµε τον ελάχιστον αριθµό γύρων για ένα δοθέντα αριθµό παικτών και θέσεων χρησιµοποιούµε τον τύπο: R + 2A όπου 
R είναι ο απαιτούµενος αριθµός σε ένα σύστηµα Νοκ-Άουτ για να ικανοποιήσουµε τον εµπλεκόµενο αριθµό παικτών και � ����� �
����µ�� ��� ��������� ������ ����� ��υ �����υ ������.

��������µ�: Σε ένα τουρνουά µε 32 παίκτες όπου ζητάµε την αξιόπιστη ανάδειξη των 4 πρώτων θέσεων απαιτούνται: 5 +(2�3) = 11 
γύροι. (R = 5 γύροι για 32 παίκτες στο σύστηµα Νοκ-Άουτ και Α 4 θέσεις µείον του πρώτου = 3). 
 
2)  Για να καθορίσουµε τον µέγιστο αριθµό παικτών που µπορούν να συµµετάσχουν ώστε να µας τον αξιόπιστο αριθµό θέσεων µε ένα 
δοθέντα αριθµό γύρων χρησιµοποιούµε τον τύπο: 2(�-2�)

όπου Ν είναι ο αριθµός των γύρων και Α ο αριθµός των πρόσθετων θέσεων πέραν του πρώτου νικητή.

Παράδειγµα: Σε ένα τουρνουά 9 γύρων όπου θέλουµε να αναδείξουµε αξιόπιστα τους τρεις πρώτους νικητές έχουµε: 2(9-2�2)  = 25 = 32. 

Επίσης υπολογίσθηκε ότι µπορούµε να έχουµε αξιόπιστο νικητή στην πρώτη θέση σε ένα τουρνουά µε 128 παίκτες σε πέντε (5) ή το πολύ 
σε έξη (6) γύρους αν το 20% των παρτίδων έχουν λήξει ισόπαλες.

Οι ισπανοί στα νεανικά πρωταθλήµατα τους από U10 µέχρι U16 έχουν καθιερώσει την παρακάτω αντιστοιχία συµµετοχών – γύρων:
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Μέχρι 32                          συµµετοχές.…... 6   γύρους 

Από 33    µέχρι 64       συµµετοχές.……7   γύρους 

Από 65    µέχρι 128      συµµετοχές.…... 8   γύρους 

Περισσότερες από 129      συµµετοχές.…… 9   γύρους 

Εµείς στα νεανικά µας πρωταθλήµατα έχουµε την παρακάτω αντιστοιχία συµµετοχών γύρων:

���������� ������� ������ 
2 Ματς 4 Παρτίδων 

3-4 Κυκλικό σύστηµα (πουλ) διπλών παρτίδων 
5-10 Κυκλικό σύστηµα (πουλ)

11-19 Ελβετικό 7 γύρων 
≥20 Ελβετικό 9 γύρων 

∆εν επεκτείνουµε ιστορικά ή άλλα στοιχεία για το Ελβετικό Σύστηµα, αλλά θα δούµε παρακάτω πώς γίνεται η κλήρωση σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της FIDE 
 
2.  �����µ� ��υ� (Roun Robin  � All – Play -All 
 
Τα περισσότερα τουρνουά πολύ υψηλού επιπέδου χρησιµοποιούν το σύστηµα αυτό, όπου όλοι γνωρίζουν από την αρχή τους αντιπάλους και 
παράλληλα δεν υπάρχουν τα γνωστά πιθανά προβλήµατα από τις κληρώσεις στα ελβετικά συστήµατα. Βέβαια µε το σύστηµα αυτό δεν 
µπορούν να διοργανωθούν µαζικά τουρνουά και είναι πιο πιθανός ο κίνδυνος για συνεννοηµένα αποτελέσµατα.

3.  SCHEVENINGEN  (���� ��� µ��� µ����� �µ����).     

Ένα άλλο κάποτε δηµοφιλές σύστηµα είναι το SCHEVENINGEN.  Είναι ένα ειδικό σύστηµα οµαδικών αγώνων µε χαρακτήρα ατοµικών 
αγώνων ενός ιδιότυπου πουλ. Ουσιαστικά είναι η συνάντηση δύο οµάδων όπου οι παίκτες της µιας οµάδας παίζουν µε όλους τους παίκτες 
της άλλης οµάδας. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι ένα µατς µεταξύ δύο οµάδων σε πλήρη ανάπτυξη. Όµως στην εξέλιξή του 
χρησιµοποιήθηκε και χρησιµοποιείται και για λόγους αξιολόγησης (κύρια νόρµες τίτλων). Χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά το 1923 στην 
οµώνυµη πόλη.
Με την ευκαιρία και πιεζόµενος από τις ανάγκες του Πρωταθλήµατος Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών καθιέρωσα το Σύστηµα
Schevenigngen για τις οµάδες και το Σύστηµα Πουλ για τους παίκτες τους αποκλείοντας ταυτόχρονα τις συναντήσεις µεταξύ παικτών της 
ίδιας οµάδας µια παραλλαγή του συστήµατος Schiller.

Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του SCHEVENINGEN ����� �� WADE SYSTEM. Με το σύστηµα αυτό ένας παίκτης παίζει όχι µόνο µε
τους αντιπάλους του αλλά και µε όλους τους συµπαίκτες του. ∆ηλαδή είναι και ένα πλήρες πουλ σύστηµα.
Ενδιαφέρον επίσης έχει και το SCHILLER SYSTEM. Με το σύστηµα αυτό θα µπορούσαν πχ να αγωνισθούν τέσσερις οµάδες µε τριµελή 
σύνθεση, όπου κάθε παίκτης παίζει µε όλους τους αντίπαλους, εκτός από τους συµπαίκτες του. Έτσι το σύστηµα αυτό καταλήγει σε ένα 
πουλ εννέα παικτών µε 12 συµµετοχές. Αυτό δίνει πολλές δυνατότητες για νόρµες και γενικά ευκαιρίες αξιολόγησης και άλλων 
ενδιαφερόντων συνδυασµών.

Στα βασικά συστήµατα µπορούµε να αναφέρουµε και το πολύ διαδεδοµένο σύστηµα KNOCK - OUT και µάλιστα σε κορυφαίο επίπεδο 
(Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ανδρών).  Παραλλαγή του συστήµατος αυτού είναι το σύστηµα REPECHARGE, µε το οποίο δίνεται η
ευκαιρία σε ένα παίκτη που έχασε να συνεχίσει να παίζει αντιµετωπίζοντας έναν άλλο παίκτη που έχασε. Στα δύο χαµένα µατς 
αποκλείεται, έχει όµως την δυνατότητα να καταταγεί ακόµη και δεύτερος. Στο σύστηµα αυτό δεν απαγορεύεται δύο αντίπαλοι να 
ζευγαρωθούν δύο φορές.
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10. ������� ��������� ���������� FIDE ��������OI ��� ����� ����������� ELO.

Εισήγηση: I.A. Μιχάλης Πρεβενιός 
�������� 

Τόσο η FIDE όσο η Ε.Σ.Ο. και τα σωµατεία της στις δραστηριότητές τους χρησιµοποιούν ευρέως το Ελβετικό σύστηµα βασισµένο στο 
ΕΛΟ (04.1. Swiss System Based on Rating). Οι κανονισµοί που διατίθενται σήµερα (Ιανουάριος 2009) στον δικτυακό τόπο της FIDE δεν 
είναι όσο κατανοητοί θα έπρεπε. Μετά την ανάγνωση του παρόντος κειµένου δε θα είµαστε σε θέση να ερµηνεύσουµε κάθε περίπτωση που 
µπορεί να προκύψει. Ο σκοπός δεν είναι αυτός. Άλλωστε οι διαδικασίες ζευγαρώµατος είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και θα ήταν αδύνατον 
να περιγραφούν σε µερικές σελίδες χαρτί. Στο παρόν ερµηνευτικό σηµείωµα γίνεται µια προσπάθεια στο να γίνουν περισσότερο κατανοητοί 
τόσο οι όροι που χρησιµοποιούνται, όσο και οι βασικές διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία «ζευγαρώµατος» στο Ελβετικό 
σύστηµα βασισµένο στο ΕΛΟ.

������� ����� 

Αρχή του ελβετικού συστήµατος είναι ότι ζευγαρώνονται παίκτες οι οποίοι, έχουν ίδια (ή σχεδόν ίδια) αποτελέσµατα (βαθµούς). Μετά από 
ένα συγκεκριµένο αριθµό γύρων υπάρχει µια βαθµολογία από την οποία αναδεικνύονται οι νικητές µέσα από ένα µεγάλο αριθµό
συµµετεχόντων, που διαφορετικά θα ήταν αδύνατον να τεθούν αντιµέτωποι όλοι µε όλους.
Βασική λειτουργία του ελβετικού συστήµατος είναι: οι παίκτες κατατάσσονται σε βαθµοµάδες σύµφωνα µε τη βαθµολογία τους. Στη 
συνέχεια κάθε βαθµοµάδα χωρίζεται στα δυο S1 (πάνω µισό) και S2 (κάτω µισό) και οι παίκτες της S1 αντιµετωπίζουν τους παίκτες της S2 
όπως στα παρακάτω παραδείγµατα 1 και 2. 
 
Παράδειγµα 1

Rank Team MP
1 Σκακιστική Ανάπτυξη Μεταµόρφωσης 4
2 Π.Κ.Ε. Α.Τ.Ε 4
3 Κ.Ε.Ο. 4
4 Σ.Ο. Κορυδαλλού 4
5 Α.Σ. Ασπρος Πύργος 4
6 Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου 4
7 ΣΦΟΠ Κρυστάλλης 4
8 Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας 4

S1

S2

Στη βαθµοµάδα αυτή υπάρχουν 8 παίκτες (σύλλογοι) µε 4 βαθµούς.
Η βαθµοµάδα χωρίζεται στα δύο: S1 οι πρώτοι τέσσερις και S2 οι υπόλοιποι τέσσερις.
Στο ελβετικό σύστηµα το ζευγάρωµα (εφόσον δε συντρέχουν άλλοι λόγοι ή περιορισµοί που θα δούµε αργότερα) θα είναι:
1 – 5 (Σκακιστική Ανάπτυξη Μεταµόρφωσης - Α.Σ. Ασπρος Πύργος)
2 – 6 (Π.Κ.Ε. Α.Τ.Ε - Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου)
3 – 7 (Κ.Ε.Ο. - ΣΦΟΠ Κρυστάλλης)
4 – 8 (Σ.Ο. Κορυδαλλού - Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας)

Στην περίπτωση που ο αριθµός των παικτών είναι µονός, η βαθµοµάδα χωρίζεται στη µέση µε «στρογγυλοποίηση προς τα κάτω» δηλαδή αν 
έχουµε 9 παίκτες 9:2=4,5 άρα οι 4 παίκτες απαρτίζουν την S1 (πάνω µισό) και οι υπόλοιποι 5 την S2(κάτω µισό), αν έχουµε 13 παίκτες 
13:2=6,5 άρα οι 6 παίκτες απαρτίζουν την S1 κλπ 
Ο παίκτης που «περισσεύει» ύστερα από τη διαδικασία ζευγαρώµατος µεταφέρεται στην επόµενη βαθµοµάδα (κατεβαίνει βαθµοµάδα) ή αν 
δεν υπάρχει άλλη βαθµοµάδα παρακάτω τότε ο παίκτης αυτός «παίρνει» bye δηλαδή ο παίκτης παίρνει βαθµό νίκης χωρίς να παίξει.
Προσοχή: ο παίκτης αυτός δεν είναι απαραίτητα ο τελευταίος ούτε θα είναι παίκτης της S2, αλλά θα είναι αυτός που θα «περισσέψει». 
 
Παράδειγµα 2
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Rank Team MP 
1 Σκακιστική Ανάπτυξη Μεταµόρφωσης 4
2 Π.Κ.Ε. Α.Τ.Ε 4
3 Κ.Ε.Ο. 4
4 Σ.Ο. Κορυδαλλού 4
5 Α.Σ. Ασπρος Πύργος 4

S1

6 Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου 4
7 ΣΦΟΠ Κρυστάλλης 4
8 Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας 4
9 Σ.Ο. Αθηνών 4
10 Ευκλείδης Μενιδίου 4
11 Π.Σ. Αγ. ∆ηµητρίου 4
12 Σ.Ο. Αγ. Βαρβάρας 4

S2

13 Π.Μ.Κ. Σιδηροδροµικών 4

Στο παράδειγµα αυτό στη βαθµοµάδα υπάρχουν 13 παίκτες µε 4 βαθµούς.
Η βαθµοµάδα χωρίζεται στα δύο: S1 οι πρώτοι έξι και S2 οι υπόλοιποι επτά.
Το ζευγάρωµα (εφόσον δε συντρέχουν άλλοι λόγοι ή περιορισµοί που θα δούµε αργότερα) θα είναι:
1 – 7 (Σκακιστική Ανάπτυξη Μεταµόρφωσης - ΣΦΟΠ Κρυστάλλης ) 
2 – 8 (Π.Κ.Ε. Α.Τ.Ε - Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας ) 
3 – 9 (Κ.Ε.Ο. - Σ.Ο. Αθηνών ) 
4 – 10 (Σ.Ο. Κορυδαλλού - Ευκλείδης Μενιδίου ) 
5 – 11 (Α.Σ. Ασπρος Πύργος - Π.Σ. Αγ. ∆ηµητρίου ) 
6 – 12 (Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου - Σ.Ο. Αγ. Βαρβάρας ) 
Και ο 13 θα κατέβει στην παρακάτω βαθµοµάδα ή αν είµαστε η τελευταία βαθµοµάδα θα «πάρει» bye. 
 
Προχωρούµε στην ανάλυση των κανονισµών για Το Ελβετικό Σύστηµα βασισµένο στο ΕΛΟ όπως αυτοί δίδονται από το επίσηµο
εγχειρίδιο της FIDE. 
 
�. ����������� ������������ ��� ����µ��.

�.1  ��� 
Είναι απαραίτητο να ελέγχουµε πολύ σχολαστικά τα ΕΛΟ, τους τίτλους και γενικά όλα τα στοιχεία των παικτών, πριν την έναρξη των 
αγώνων.

�.2 ������ ����� ���������.
Για την κλήρωση και µόνο, οι παίκτες µπαίνουν σε µια σειρά κατάταξης, σύµφωνα µε:
Την βαθµολογία,
το ΕΛΟ,
τον τίτλο FIDE (GM – IM – WGM – WIM – FM – CM – WFM – WCM, χωρίς τίτλο),   
αλφαβητικά (εκτός εάν έχει προκαταβολικά προβλεφθεί ότι αυτό το κριτήριο αντικαταστάθηκε από ένα άλλο.

Η σειρά κατάταξης που έγινε πριν από τον πρώτο γύρο (όταν όλες οι βαθµολογίες είναι µηδέν) χρησιµοποιείται για να καθορισθούν οι 
αριθµοί κλήρωσης: Ο πρώτος στην σειρά παίρνει τον αριθµό 1, στη συνέχεια 2 κλπ.

Παράδειγµα 3
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Starting rank list  

SNo. Name IRtg 
1 GM Smirin Ilia 2637
2 GM Svetushkin Dmitry 2587
3 GM Rakhmanov Aleksandr 2489
4 WGM Zhukova Natalia 2489
5 WGM Zawadzka Jolanta 2389
6 IM Atakisi Umut 2388
7 FM Aloma Vidal Robert 2388
8 Sandalakis Angelos 2341
9 FM Nikolaidis Konstantinos 2279
10 FM Stefanopoulos Orestis 2279
11   Goumas Georgios 2276

Για τους παίκτες Rakhmanov Aleksandr (3) και Zhukova Natalia (4), που έχουν το ίδιο ΕΛΟ, κριτήριο για το ποιος θα τοποθετηθεί 
ψηλότερα στη λίστα είναι ο τίτλος. Οµοίως και για τους παίκτες Atakisi Umut (6) και Aloma Vidal Robert (7). 
Για τους παίκτες Nikolaidis Konstantinos (9) και Stefanopoulos Orestis (10), που έχουν ίδιο ΕΛΟ αλλά και ίδιο τίτλο, κριτήριο για το ποιος 
θα τοποθετηθεί ψηλότερα στη λίστα είναι το αλφαβητικό.

�.3 ���µ�µ���� 

Οι παίκτες µε την ίδια βαθµολογία αποτελούν µια οµογενή βαθµοµάδα.
Οι παίκτες που µένουν αζευγάρωτοι µετά την κλήρωση µιας βαθµοµάδας θα µετακινούνται προς τα κάτω, στην επόµενη βαθµοµάδα, η
οποία κατά συνέπεια γίνεται και θα λέγεται ετερογενής.
Όταν ζευγαρώνουµε µια ετερογενή βαθµοµάδα οι παίκτες που µετακινήθηκαν προς τα κάτω, ζευγαρώνονται πάντοτε πρώτοι οποτεδήποτε 
αυτό είναι δυνατόν, δηµιουργώντας έτσι ένα υπόλοιπο βαθµοµάδας το οποίο αντιµετωπίζεται πάντοτε σαν οµογενής βαθµοµάδα.

Παράδειγµα 4

Στο παρακάτω τουρνουά 

Rank after round 4  

Rank SNo. Name Rtg Pts
1 3 GM Gelashvili Tamaz 2612 4
2 4 GM Parligras Mircea 2588 3½ 
3 1 GM Smirin Ilia 2637 3½ 
4 16 GM Rakhmanov Aleksandr 2489 3½ 
5 7 GM Banikas Hristos 2572 3½ 
6 19 IM Dzagnidze Nana 2458 3½ 
7 30 IM Atakisi Umut 2388 3
8 10 GM Salgado Lopez Ivan 2532 3
9 14 GM Zubarev Alexander 2517 3
10 5 GM Svetushkin Dmitry 2587 3
11 11 GM Romanishin Oleg M 2530 3
12 12 IM Rasmussen Allan Stig 2519 3
13 31 FM Aloma Vidal Robert 2388 3
14 26 IM Maric Alisa 2412 3
15 13 GM Mastrovasilis Athanasios 2518 3
16 15 IM Danielian Elina 2495 3
17 21 IM Dembo Yelena 2431 3
18 38 WGM Rudolf Anna 2337 3
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Ο παίκτης Gelashvili Tamaz µε 4 βαθµούς αποτελεί µια βαθµοµάδα.
Οι παίκτες 2 – 6 µε 3½ βαθµούς αποτελούν την επόµενη βαθµοµάδα κ.ο.κ

�.4 ������ 
Ζευγαρώνοντας µια ετερογενή βαθµοµάδα, θα ζευγαρωθούν παίκτες µε διαφορετική βαθµολογία.
Προκειµένου να αποφευχθεί ότι αυτό δεν θα ξανασυµβεί στους ίδιους παίκτες στον επόµενο γύρο, το σηµειώνουµε στην καρτέλα τους. Ο
παίκτης που είναι ψηλότερα στην αρχική κατάταξη παίρνει «κάτω φλοτέρ» που συµβολίζεται µε ένα ↓ (ή -) 
και ο παίκτης που είναι χαµηλότερα (στην αρχική κατάταξη) παίρνει «πάνω φλοτέρ» που συµβολίζεται µε ένα ↑ (ή +) 
 
�.5 Byes 
Αν ο συνολικός αριθµός των παικτών είναι (ή γίνει) µονός, ένας παίκτης µένει αζευγάρωτος.
Ο παίκτης αυτός παίρνει bye:   
Στην περίπτωση αυτή ο παίκτης παίρνει ένα βαθµό και θεωρείται ότι στον γύρο αυτό δεν είχε ούτε αντίπαλο ούτε χρώµα.
Το bye θεωρείται ότι είναι ένα «κάτω φλοτέρ» ↓.

Α.6 Υποοµάδες 
Για να κάνουµε την κλήρωση, κάθε βαθµοµάδα θα χωρισθεί σε δύο υποοµάδες, που ονοµάζονται S1  και S2. 
Σε µια ετερογενή βαθµοµάδα η S1 περιέχει όλους τους παίκτες που µετακινούνται προς τα κάτω από ανώτερη ή ανώτερες βαθµοµάδες .  
Σε µια οµογενή βαθµοµάδα η S1 περιέχει το πάνω µισό του αριθµού των παικτών (στρογγυλοποιηµένο προς τα κάτω) στην βαθµοµάδα.
Ο αριθµός των παικτών στην S1 θα συµβολίζεται µε το “p”, που σηµαίνει τον αριθµό των ζευγαριών που µπορούν να γίνουν.
Σε κάθε περίπτωση η S2 περιέχει όλους τους άλλους παίκτες της βαθµοµάδας.
Και στις δύο βαθµοµάδες S1 και S2 οι παίκτες κατατάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο Α2. 
 
Στα παραδείγµατα 1 και 2 παραπάνω, είδαµε το χωρισµό σε υποοµάδες όταν είχαµε οµογενείς βαθµοµάδες.

Παράδειγµα 5

Οι παρακάτω παίκτες αποτελούν µια ετερογενή βαθµοµάδα 

Rank SNo. Name Rtg Pts
S1 1 3 GM Gelashvili Tamaz 2612 4

2 4 GM Parligras Mircea 2588 3½ 
3 1 GM Smirin Ilia 2637 3½ 
4 16 GM Rakhmanov Aleksandr 2489 3½ 
5 7 GM Banikas Hristos 2572 3½ 

S2

6 19 IM Dzagnidze Nana 2458 3½ 

Ο παίκτης Gelashvili Tamaz δεν είχε αντίπαλο στην βαθµοµάδα που ανήκε (αυτήν µε 4 βαθµούς) και «κατέβηκε» στην παρακάτω,
δηµιουργώντας έτσι µια ετερογενή βαθµοµάδα.
Η υποοµάδα S1 αποτελείται µόνο από αυτόν τον παίκτη (που ήρθε από την πάνω βαθµοµάδα). Η υποοµάδα S2 αποτελείται από τους 
υπόλοιπους 

Παράδειγµα 6
Οι παίκτες Goumas Georgios και Karagiannis Athanasios µε 2½ βαθµούς δεν µπόρεσαν να κληρωθούν στη βαθµοµάδα τους (π.χ. είχαν 
παίξει µεταξύ τους) και «κατέβηκαν» στην παρακάτω βαθµοµάδα, δηµιουργώντας έτσι µια ετερογενή βαθµοµάδα.

Rank SNo. Name Rtg Pts
29 47 Goumas Georgios 2276 2½ 

S1
30 34 IM Karagiannis Athanasios 2357 2½ 
31 50 Aggelis Nikolaos 2271 2
32 29 WGM Zawadzka Jolanta 2389 2
33 28 IM Saravanan V 2405 2
34 60 Georgiou Kostantinos 2236 2
35 32 IM Georgiadis Ioannis 2373 2
36 48 Simeonidis Ioannis 2275 2

S2

37 27 IM Roy Chowdhury Saptarshi 2411 2
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Η υποοµάδα S1 αποτελείται από αυτούς τους δύο παίκτες (που ήρθαν από την πάνω βαθµοµάδα). Η υποοµάδα S2 αποτελείται από τους 
υπόλοιπους 

�.7 ���µ������ �������� ��� ���µ������ �����µ����� 
Η Χρωµατική ∆ιαφορά ενός παίκτη είναι ο αριθµός των παρτίδων που παίχθηκαν µε Λευκά µείον τον αριθµό των παρτίδων που παίχθηκαν 
µε Μαύρα από τον παίκτη αυτόν.

Παράδειγµα 7

Rk.
SNo
. Name Rtg. 1 2 3 4 5

1 3 GM Gelashvili Tamaz 2612 - w - w - 

2 1 GM Smirin Ilia 2637 - w - w w 

3 4 GM Parligras Mircea 2588 w - w - w 

4 7 GM Banikas Hristos 2572 - w - w - 

5 16 GM Rakhmanov Aleksandr 2489 w - - w - 

6 19 IM Dzagnidze Nana 2458 - w - w w 
Στο παράδειγµά µας µε

«w» συµβολίζονται τα λευκά και µε «-» τα µαύρα 
Οπότε η χρωµατική διαφορά του «Gelashvili Tamaz» είναι 2-3= -1  
Ενώ η χρωµατική διαφορά του «Smirin Ilia» είναι 3-2 = 1 
κ.ο.κ.

Η Χρωµατική Προτίµηση µπορεί να καθορισθεί για κάθε παίκτη µετά από ένα γύρο.
α. Έχουµε Απόλυτη Χρωµατική Προτίµηση όταν η χρωµατική διαφορά ενός παίκτη είναι µεγαλύτερη του 1, ή µικρότερη από το –1, ή όταν 
ένας παίκτης έπαιξε µε το ίδιο χρώµα στους δύο πρόσφατους τελευταίους γύρους.

Η προτίµηση είναι Λευκά όταν η χρωµατική διαφορά είναι <0, ή όταν οι τελευταίες δύο παρτίδες παίχθηκαν µε Μαύρα,
διαφορετικά είναι Μαύρα. Στην περίπτωση αυτή το (υποχρεωτικό) χρώµα καταγράφεται προηγουµένως στην κάρτα του παίκτη. (Ο κανόνας 
αυτός δε λαµβάνεται υπόψη όταν αφορά σε παίκτες µε βαθµολογία πάνω από το 50% στον τελευταίο γύρο)

Παράδειγµα 8

Rk. SNo. Name Rtg. 1 2 3 4 5 C

1 3 Gelashvili Tamaz 2612 - w - w -

2 1 Smirin Ilia 2637 - w - w w -

3 4 Parligras Mircea 2588 w - w - w

4 7 Banikas Hristos 2572 - w - w -

5 16 Rakhmanov Aleks. 2489 w - - w -

6 19 Dzagnidze Nana 2458 - w - w w -
Οι παίκτες Smirin Ilia και 

Dzagnidze Nana έχουν Απόλυτη Χρωµατική Προτίµηση καθώς έπαιξαν µε το ίδιο χρώµα στους δυο τελευταίους γύρους 

Ενώ στο παρακάτω τουρνουά 

Rk. Name Rtg. Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 C
47 Karlovich Anastazia 2242 3½ - w - w - - w - w
48 Makka Ioulia 2225 3½ w - - w - w - w

Ο παίκτης Karlovich 
Anastazia έχει Απόλυτη Χρωµατική Προτίµηση καθώς η χρωµατική διαφορά της είναι -2  
 

β. Έχουµε Ισχυρή Χρωµατική Προτίµηση όταν η χρωµατική διαφορά του παίκτη δεν είναι ίση µε το µηδέν.
Η προτίµηση είναι λευκά όταν η χρωµατική διαφορά είναι <0, διαφορετικά είναι Μαύρα.
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γ. Έχουµε Ήπια Χρωµατική Προτίµηση όταν η χρωµατική διαφορά του παίκτη είναι µηδέν.
Στην περίπτωση αυτή η χρωµατική προτίµηση ακολουθεί την εναλλαγή του χρώµατος σύµφωνα µε το χρώµα της προηγούµενης 

παρτίδας.
Η χρωµατική διαφορά καταγράφεται στην κάρτα του παίκτη ως +0 ή –0, ανάλογα µε το χρώµα της προηγούµενης παρτίδας (Λευκά 

ή Μαύρα αντίστοιχα). 
 
Παράδειγµα 9

Name Rtg. 1 2 3 4 5 6 7 8 C

GM Smirin Ilia 2637 - w - w w - w - W

GM Graf Alex. 2621 w - - w - w - w -

Έχουµε ήπιες χρωµατικές προτιµήσεις και για τους δύο παίκτες, εναλλαγή χρώµατος σύµφωνα µε το χρώµα της προηγούµενης παρτίδας.

Πριν από τον πρώτο γύρο, η χρωµατική προτίµηση του πρώτου στην αρχική κατάταξη, καθορίζεται µε κλήρωση.

Α.8 Ορισµός του «χ»
Ο αριθµός των ζευγαριών που µπορεί να γίνουν σε µια βαθµοµάδα, οµογενή ή ετερογενή, που δεν καλύπτει όλες τις χρωµατικές 
προτιµήσεις, συµβολίζεται µε «χ». 
 Το «χ» υπολογίζεται ως εξής:
w = O αριθµός των παικτών που έχουν χρωµατική προτίµηση Λευκά.
b = Ο αριθµός των παικτών που έχουν χρωµατική προτίµηση Μαύρα.
q = Ο αριθµός των παικτών στην βαθµοµάδα διαιρεµένος µε το 2, στρογγυλοποιηµένος προς τα πάνω.
Εάν b >>w τότε χ = b-q, διαφορετικά χ = w-q. 
 
Παράδειγµα 10  
 
Rk. SNo. Name Rtg. Pts 1 2 3 4 C
1 5 GM Svetushkin Dmitry 2587 3 - w - w -
2 10 GM Salgado Lopez Ivan 2532 3 w - w - W
3 11 GM Romanishin Oleg 2530 3 - w - - W
4 12 IM Rasmussen Allan 2519 3 w - w - W
5 13 GM Mastrovasilis Athan 2518 3 - w - w -
6 14 GM Zubarev Alexander 2517 3 w - w - W
7 15 IM Danielian Elina 2495 3 - w - w -
8 21 IM Dembo Yelena 2431 3 - w - w -
9 26 IM Maric Alisa 2412 3 w - w - W
10 30 IM Atakisi Umut 2388 3 w - - w -
11 31 FM Aloma Vidal Robert 2388 3 - w - w -
12 38 WGM Rudolf Anna 2337 3 - w - w -

Στην παραπάνω 
βαθµοµάδα, στη στήλη C έχει αναγραφεί η χρωµατική προτίµηση των παικτών πριν τον 5ο γύρο.
w = O αριθµός των παικτών που έχουν χρωµατική προτίµηση Λευκά. =5 
b = Ο αριθµός των παικτών που έχουν χρωµατική προτίµηση Μαύρα. =7 
q = Ο αριθµός των παικτών στην βαθµοµάδα διαιρεµένος µε το 2, στρογγυλοποιηµένος προς τα πάνω 12:2 =6 
Άρα χ=7-6    δηλ. χ=1 
 
A.9 ����µ��������� ��� ����������.
α. Για να έχουµε µια σωστή κλήρωση είναι συχνά απαραίτητο να αλλάζουµε την σειρά στην βαθµοµάδα S2. Αυτή η αλλαγή ονοµάζεται 
Αντιµετάθεση και οι κανόνες της αναφέρονται στο ∆1. 
 β. Σε οµογενή βαθµοµάδα ίσως να είναι απαραίτητο να ανταλλάσσουµε παίκτες από την S1  και την S2. Οι κανόνες για τις ανταλλαγές 
αναφέρονται στο ∆2. Μετά από κάθε ανταλλαγή οι παίκτες και των δύο βαθµοµάδων S1 & S2 πρέπει να κατατάσσονται σύµφωνα µε το 
Α2. 
 
�. �������� �������� 
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Απόλυτα Κριτήρια:
(Αυτά τα κριτήρια δεν πρέπει να παραβιάζονται. Αν είναι απαραίτητο οι παίκτες θα µετακινούνται σε µια χαµηλότερη βαθµοµάδα.) 
 
Β.1 
α. ∆ύο παίκτες δεν πρέπει να ζευγαρώνονται µεταξύ τους πάνω από µια φορά.
β. Ένας παίκτης που πήρε ένα βαθµό χωρίς να παίξει, είτε από bye ή λόγω µη εµφάνισης του αντιπάλου του, δεν έχει δικαίωµα να πάρει 
bye.  
 
B.2 
α. Η χρωµατική διαφορά ενός παίκτη δεν πρέπει να γίνει >+2 ή <-2. 
β. Ένας παίκτης δεν πρέπει να έχει το ίδιο χρώµα τρεις φορές συνέχεια.

Σηµείωση:
Το Β2 δεν εφαρµόζεται όταν ζευγαρώνουµε παίκτες µε βαθµολογία πάνω από το 50% στον τελευταίο γύρο.

Σχετικά Κριτήρια:
Αυτά ισχύουν µε φθίνουσα προτεραιότητα. Πρέπει να εφαρµόζονται στο µέτρο του δυνατού. Για να τηρήσουµε αυτά τα κριτήρια πρέπει να 
γίνονται αντιµεταθέσεις ή ακόµη και ανταλλαγές, αλλά δεν θα µετακινούνται προς τα κάτω παίκτες σε χαµηλότερη βαθµοµάδα.

Β.3  Η διαφορά των βαθµολογιών δύο παικτών, που ζευγαρώνονται µεταξύ τους, πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή και ιδανικά µηδενική.
Β.4  Όσο το δυνατόν περισσότεροι παίκτες παίρνουν την χρωµατική τους προτίµηση. (Οποτεδήποτε το «χ» σε µια βαθµοµάδα δεν είναι 
µηδενικό αυτός ο κανόνας πρέπει να αγνοείται. Το «χ» µειώνεται κατά ένα κάθε φορά που δεν µπορεί να δοθεί η χρωµατική προτίµηση).   
Β.5  Κανένας παίκτης δεν παίρνει το ίδιο φλοτέρ (πάνω ή κάτω φλοτέρ) σε δύο διαδοχικούς γύρους.
Β.6  Κανένας παίκτης δεν θα έχει το ίδιο φλοτέρ µε εκείνο που είχε πριν δύο γύρους.

Σηµείωση:
Το Β5 και Β6 δεν εφαρµόζονται όταν ζευγαρώνουµε παίκτες µε βαθµολογία πάνω από το 50% στον τελευταίο γύρο.

�. � ���������� �������� 

Σαν παράδειγµα θα δούµε την κλήρωση δεύτερου γύρου ενός διασυλλογικού τουρνουά 

Παράδειγµα 11  
Μετά τον πρώτο γύρο έχουµε:

Check list  

Rk. SNo. Team Pts/TB Color C
1 1 SO V. Evoias 2 -  w
2 3 SO Lamias 2 -  w
3 9 SO Iteas 2 -  w
4 10 ES Amfissas 2 w  -
5 2 NO Karistou 1 w  -
6 7 Evoiki ES 1 -  w
7 4 AS Amfikleias 0 w  -
8 5 SA Chalkidas 0 -  w

9 6 SO 
Orxomenou 0 w -

10 8 SO Livadeias 0 w  -
Color: η χρωµατική ιστορία όπου w  Λευκά, - Μαύρα 
C..Χρωµατική προτίµηση 

Στην 1η βαθµοµάδα υπάρχουν 4 παίκτες (1-4) µε 2 βαθµούς.
Στη 2η βαθµοµάδα υπάρχουν 2 παίκτες (5-6) µε 1 βαθµό. (οι δυο παίκτες έπαιξαν µεταξύ τους και έφεραν ισοπαλία). 
Στην 3η βαθµοµάδα υπάρχουν 4 παίκτες (7-10) µε 0 βαθµούς.

Ξεκινώντας µε την ανώτερη βαθµοµάδα εφαρµόζουµε τις παρακάτω διαδικασίες σε όλες τις βαθµοµάδες µέχρι να αποκτήσουµε µια 
αποδεκτή κλήρωση.
Στη συνέχεια χρησιµοποιούµε τους κανόνες κατανοµής χρωµάτων (Ε) για να καθορίσουµε ποιοι παίκτες θα πάρουν τα Λευκά.

Για την πρώτη βαθµοµάδα η διαδικασία είναι:
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Γ.1 Αν η Βαθµοµάδα περιέχει ένα παίκτη για τον οποίο δεν µπορεί να βρεθεί αντίπαλος µέσα σ’ αυτή την βαθµοµάδα χωρίς να 
παραβιάζονται το άρθρο Β1 ή Β2 τότε:
- Αν αυτός ο παίκτης µετακινήθηκε προς τα κάτω από µια ψηλότερη βαθµοµάδα εφαρµόστε το άρθρο Γ12. 
- Αν αυτή η βαθµοµάδα είναι η χαµηλότερη εφαρµόστε το Γ13. 
- Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις: Μετακινήστε αυτόν τον παίκτη προς τα κάτω στην επόµενη βαθµοµάδα.
∆εν ισχύει κάτι τέτοιο, οπότε προχωράµε στο επόµενο βήµα

Γ.2 Καθορίστε το «χ» σύµφωνα µε το Α8. 
 
Το «χ» υπολογίζεται ως εξής:
w = O αριθµός των παικτών που έχουν χρωµατική προτίµηση Λευκά. w=3 

b = Ο αριθµός των παικτών που έχουν χρωµατική προτίµηση Μαύρα. b=1 
q = Ο αριθµός των παικτών στην βαθµοµάδα διαιρεµένος µε το 2, στρογγυλοποιηµένος προς τα πάνω. q=2 
 Εάν b >>w τότε χ = b-q, διαφορετικά χ = w-q.  
Άρα χ=3-2→ χ=1 
 
Γ.3 Καθορίστε το p σύµφωνα µε το Α6. 
Γ.4 Βάλτε τους ψηλότερους παίκτες στην S1, και όλους τους άλλους παίκτες στην S2. 
Γ.5 Βάλτε τους παίκτες σε σειρά στην S1 & S2. σύµφωνα µε το Α2. 
 

Check list  

Rk. SNo. Team Pts/TB Color C
1 1 SO V. Evoias 2 - w

S1
2 3 SO Lamias 2 - w
3 9 SO Iteas 2 - w

S2
4 10 ES Amfissas 2 w -

Α.6 Υποοµάδες 
Για να κάνουµε την κλήρωση, κάθε βαθµοµάδα θα χωρισθεί σε δύο υποοµάδες, που ονοµάζονται S1  και S2. 
Σε µια ετερογενή βαθµοµάδα η S1 περιέχει όλους τους παίκτες που µετακινούνται προς τα κάτω από µια ανώτερη βαθµοµάδα.
Σε µια οµογενή βαθµοµάδα η S1 περιέχει το πάνω µισό (στρογγυλοποιηµένο προς τα κάτω) του αριθµού των παικτών στην βαθµοµάδα.
Ο αριθµός των παικτών στην S1 θα συµβολίζεται µε το “p”, που σηµαίνει τον αριθµό των ζευγαριών που µπορούν να γίνουν. Και στις δύο 
περιπτώσεις η S2 περιέχει όλους τους άλλους παίκτες της βαθµοµάδας.
Και στις δύο βαθµοµάδες S1 και S2 οι παίκτες κατατάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο Α2. 
Εδώ είναι p=2 
 
Γ.6   Ζευγαρώστε τον ανώτερο παίκτη στην S1 µε τον ανώτερο στην S2, τον δεύτερο ανώτερο της S1 µε τον δεύτερο ανώτερο στην S2 κλπ.
Αν τώρα έχουν γίνει “p” ζευγάρια σύµφωνα µε το Β1 και Β2 το ζευγάρωµα σ’ αυτή την βαθµοµάδα θεωρείται πλήρες.
- Στην περίπτωση µιας οµογενούς βαθµοµάδας: Οι εναποµείναντες παίκτες µετακινούνται προς τα κάτω στην επόµενη βαθµοµάδα.
Με αυτή την βαθµοµάδα ξαναρχίζουµε από το Γ1. 
- Στην περίπτωση µιας ετερογενούς βαθµοµάδας: Μόνο οι παίκτες που µετακινήθηκαν προς τα κάτω ζευγαρώνονται. Ξαναρχίζουµε το 
ζευγάρωµα από το Γ2 µε την υπόλοιπη οµογενή βαθµοµάδα.
∆εν έχουµε εναποµείναντες παίκτες, ούτε ετερογενή βαθµοµάδα, οπότε προχωράµε παρακάτω 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 
Πάντα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο Β.

Απόλυτα Κριτήρια:
(Αυτά τα κριτήρια δεν πρέπει να παραβιάζονται. Αν είναι απαραίτητο οι παίκτες θα µετακινούνται σε µια χαµηλότερη βαθµοµάδα.) 

 Β.1  α. ∆ύο παίκτες δεν πρέπει να ζευγαρώνονται µεταξύ τους πάνω από µια φορά.
β. Ένας παίκτης που πήρε ένα βαθµό χωρίς να παίξει, είτε από bye ή λόγω µη εµφάνισης του 

αντιπάλου του, δεν έχει δικαίωµα να πάρει bye.  
 B.2  α. Η χρωµατική διαφορά ενός παίκτη δεν πρέπει να γίνει >+2 ή <-2. 
 β. Ένας παίκτης δεν πρέπει να έχει το ίδιο χρώµα τρεις φορές συνέχεια.
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ! 
 
Σχετικά Κριτήρια:
Αυτά ισχύουν µε φθίνουσα προτεραιότητα. Πρέπει να εφαρµόζονται στο µέτρο του δυνατού. Για να τηρήσουµε αυτά τα κριτήρια πρέπει να 
γίνονται αντιµεταθέσεις ή ακόµη και ανταλλαγές, αλλά δεν θα µετακινούνται προς τα κάτω παίκτες σε χαµηλότερη βαθµοµάδα.
Β.3  Η διαφορά των βαθµολογιών δύο παικτών, που ζευγαρώνονται µεταξύ τους, πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή και ιδανικά µηδενική.
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ! 
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Β.4  Όσο το δυνατόν περισσότεροι παίκτες παίρνουν την χρωµατική τους προτίµηση. (Οποτεδήποτε το «χ» σε µια βαθµοµάδα δεν είναι 
µηδενικό αυτός ο κανόνας πρέπει να αγνοείται. Το «χ» µειώνεται κατά ένα κάθε φορά που δεν µπορεί να δοθεί η χρωµατική προτίµηση).  
Το χ=1 οπότε ο κανόνας αγνοείται 
Β.5  Κανένας παίκτης δεν παίρνει το ίδιο φλοτέρ (πάνω ή κάτω φλοτέρ) σε δύο διαδοχικούς γύρους.
Β.6  Κανένας παίκτης δεν θα έχει το ίδιο φλοτέρ µε εκείνο που είχε πριν δύο γύρους.
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ! 
 
Εποµένως η κλήρωση για τη βαθµοµάδα αυτή είναι:
1 - 3
2 - 4

Αν τώρα έχουν γίνει “p” ζευγάρια σύµφωνα µε το Β1 και Β2 το ζευγάρωµα σ’ αυτή την βαθµοµάδα θεωρείται πλήρες.

ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ p=2 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ 

Με τι χρώµατα θα παίξουν οι αντίπαλοι; Αυτό το βρίσκουµε στο 

Ε. Κανόνες Κατανοµής Χρωµάτων.

Για κάθε κλήρωση εφαρµόστε (µε φθίνουσα προτεραιότητα): 
Ε.1 Ικανοποιήστε και τις δύο χρωµατικές προτιµήσεις.
Ε.2 Ικανοποιήστε την ισχυρότερη χρωµατική προτίµηση.
Ε.3 Εναλλάξτε τα χρώµατα του πιο πρόσφατου γύρου στον οποίο έπαιξαν µε διαφορετικά χρώµατα.
Ε.4 Ικανοποιήστε την χρωµατική προτίµηση του υψηλότερου παίκτη.

Στο πρώτο ζευγάρι:
Το Ε.1 δεν µπορεί να εφαρµοσθεί 
Το Ε.2 δεν µπορεί να εφαρµοσθεί γιατί και οι δυο έχουν την ίδιες χρωµατικές προτιµήσεις 
Το Ε.3 δεν µπορεί να εφαρµοσθεί 
Το Ε.4 εφαρµόζεται και ικανοποιείται η χρωµατική προτίµηση του υψηλότερου παίκτη 

Στο δεύτερο ζευγάρι:
Το Ε.1 εφαρµόζεται και ικανοποιούνται και οι δυο χρωµατικές προτιµήσεις 

Round 2   

No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 1 SO V. Evoias 2 - 2 SO Iteas 9 
2 3 SO Lamias 2 - 2 ES Amfissas 10 

Η διαδικασία για την πρώτη βαθµοµάδα ολοκληρώθηκε.
Προχωράµε µε την ίδια µέθοδο στην επόµενη βαθµοµάδα 

Rk. SNo. Team Pts/TB Color C
1 1 SO V. Evoias 2 -  w
2 3 SO Lamias 2 -  w

Ξεκινάµε από το Γ1
Γ.1 Αν η Βαθµοµάδα περιέχει ένα παίκτη για τον οποίο δεν µπορεί να βρεθεί αντίπαλος µέσα σ’ αυτή την βαθµοµάδα χωρίς να 
παραβιάζονται το άρθρο Β1 ή Β2 τότε:
- Αν αυτός ο παίκτης µετακινήθηκε προς τα κάτω από µια ψηλότερη βαθµοµάδα εφαρµόστε το άρθρο Γ12. 
- Αν αυτή η βαθµοµάδα είναι η χαµηλότερη εφαρµόστε το Γ13. 
- Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις: Μετακινήστε αυτόν τον παίκτη προς τα κάτω στην επόµενη βαθµοµάδα.
ΙΣΧΥΕΙ !! 
και για τους δυο παίκτες καθώς είχαν βρεθεί αντίπαλοι στον προηγούµενο γύρο 
άρα εφαρµόζουµε το 
«Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις: Μετακινήστε αυτόν τον παίκτη προς τα κάτω στην επόµενη βαθµοµάδα.» 
 
Και έχουµε:
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Check list  

Rk. SNo. Team Pts/TB Color C
5 2 NO Karistou 1 w -

S1
6 7 Evoiki ES 1 - w
7 4 AS Amfikleias 0 w -
8 5 SA Chalkidas 0 - w

9 6 SO 
Orxomenou 0 w -

S2

10 8 SO Livadeias 0 w -
Τώρα µε τη νέα 

βαθµοµάδα, ξεκινάµε πάλι από το Γ1
Γ.1 Αν η Βαθµοµάδα περιέχει ένα παίκτη για τον οποίο δεν µπορεί να βρεθεί αντίπαλος µέσα σ’ αυτή την βαθµοµάδα χωρίς να 
παραβιάζονται το άρθρο Β1 ή Β2 τότε:
- Αν αυτός ο παίκτης µετακινήθηκε προς τα κάτω από µια ψηλότερη βαθµοµάδα εφαρµόστε το άρθρο Γ12. 
- Αν αυτή η βαθµοµάδα είναι η χαµηλότερη εφαρµόστε το Γ13. 
- Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις: Μετακινήστε αυτόν τον παίκτη προς τα κάτω στην επόµενη βαθµοµάδα.
Αυτή τη φορά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, οπότε προχωράµε στο επόµενο βήµα

Γ.2 Καθορίστε το «χ» σύµφωνα µε το Α8. 
Το «χ» υπολογίζεται ως εξής:
w = O αριθµός των παικτών που έχουν χρωµατική προτίµηση Λευκά. w=2 

b = Ο αριθµός των παικτών που έχουν χρωµατική προτίµηση Μαύρα. b=4 
q = Ο αριθµός των παικτών στην βαθµοµάδα διαιρεµένος µε το 2, στρογγυλοποιηµένος προς τα πάνω. q=3 
 Εάν b >>w τότε χ = b-q, διαφορετικά χ = w-q. 
Άρα χ=4-3→ χ=1 
 
Γ.3 Καθορίστε το p σύµφωνα µε το Α6. 
Γ.4 Βάλτε τους ψηλότερους παίκτες στην S1, και όλους τους άλλους παίκτες στην S2. 
Γ.5 Βάλτε τους παίκτες σε σειρά στην S1 & S2. σύµφωνα µε το Α2. 
 
Α.6 Υποοµάδες 
Για να κάνουµε την κλήρωση, κάθε βαθµοµάδα θα χωρισθεί σε δύο υποοµάδες, που ονοµάζονται S1  και S2. 
Σε µια ετερογενή βαθµοµάδα η S1 περιέχει όλους τους παίκτες που µετακινούνται προς τα κάτω από µια ανώτερη βαθµοµάδα.
Σε µια οµογενή βαθµοµάδα η S1 περιέχει το πάνω µισό (στρογγυλοποιηµένο προς τα κάτω) του αριθµού των παικτών στην βαθµοµάδα.
Ο αριθµός των παικτών στην S1 θα συµβολίζεται µε το “p”, που σηµαίνει τον αριθµό των ζευγαριών που µπορούν να γίνουν.
Και στις δύο περιπτώσεις η S2 περιέχει όλους τους άλλους παίκτες της βαθµοµάδας.
Και στις δύο βαθµοµάδες S1 και S2 οι παίκτες κατατάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο Α2. 
 
Γ.6   Ζευγαρώστε τον ανώτερο παίκτη στην S1 µε τον ανώτερο στην S2, τον δεύτερο ανώτερο της S1 µε τον δεύτερο ανώτερο στην S2 κλπ.
Αν τώρα έχουν γίνει “p” ζευγάρια σύµφωνα µε το Β1 και Β2 το ζευγάρωµα σ’ αυτή την βαθµοµάδα θεωρείται πλήρες.
- Στην περίπτωση µιας οµογενούς βαθµοµάδας: Οι εναποµείναντες παίκτες µετακινούνται προς τα κάτω στην επόµενη βαθµοµάδα.
Με αυτή την βαθµοµάδα ξαναρχίζουµε από το Γ1. 
- Στην περίπτωση µιας ετερογενούς βαθµοµάδας: Μόνο οι παίκτες που µετακινήθηκαν προς τα κάτω ζευγαρώνονται. Ξαναρχίζουµε το 
ζευγάρωµα από το Γ2 µε την υπόλοιπη οµογενή βαθµοµάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ !! 
Μόνο οι παίκτες που µετακινήθηκαν προς τα κάτω ζευγαρώνονται 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 
Πάντα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο Β.
Απόλυτα Κριτήρια:
(Αυτά τα κριτήρια δεν πρέπει να παραβιάζονται. Αν είναι απαραίτητο οι παίκτες θα µετακινούνται σε µια χαµηλότερη βαθµοµάδα.) 

 Β.1  α. ∆ύο παίκτες δεν πρέπει να ζευγαρώνονται µεταξύ τους πάνω από µια φορά.
β. Ένας παίκτης που πήρε ένα βαθµό χωρίς να παίξει, είτε από bye ή λόγω µη εµφάνισης του 

αντιπάλου του, δεν έχει δικαίωµα να πάρει bye.  
 B.2  α. Η χρωµατική διαφορά ενός παίκτη δεν πρέπει να γίνει >+2 ή <-2. 
 β. Ένας παίκτης δεν πρέπει να έχει το ίδιο χρώµα τρεις φορές συνέχεια.
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Σχετικά Κριτήρια:
Αυτά ισχύουν µε φθίνουσα προτεραιότητα. Πρέπει να εφαρµόζονται στο µέτρο του δυνατού. Για να τηρήσουµε αυτά τα κριτήρια πρέπει να 
γίνονται αντιµεταθέσεις ή ακόµη και ανταλλαγές, αλλά δεν θα µετακινούνται προς τα κάτω παίκτες σε χαµηλότερη βαθµοµάδα.
Β.3  Η διαφορά των βαθµολογιών δύο παικτών, που ζευγαρώνονται µεταξύ τους, πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή και ιδανικά µηδενική.
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∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Β.4  Όσο το δυνατόν περισσότεροι παίκτες παίρνουν την χρωµατική τους προτίµηση. (Οποτεδήποτε το «χ» σε µια βαθµοµάδα δεν είναι 
µηδενικό αυτός ο κανόνας πρέπει να αγνοείται. Το «χ» µειώνεται κατά ένα κάθε φορά που δεν µπορεί να δοθεί η χρωµατική προτίµηση).  
Το χ=1 οπότε ο κανόνας αγνοείται 

Β.5  Κανένας παίκτης δεν παίρνει το ίδιο φλοτέρ (πάνω ή κάτω φλοτέρ) σε δύο διαδοχικούς γύρους.
Β.6  Κανένας παίκτης δεν θα έχει το ίδιο φλοτέρ µε εκείνο που είχε πριν δύο γύρους.

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Έτσι λοιπόν ο παίκτης 
NO Karistou 
θα ζευγαρωθεί µε τον πρώτο διαθέσιµο παίκτη που είναι ο
AS Amfikleias 
 
Τους υπόλοιπους παίκτες τους αντιµετωπίζουµε ΑΚΡΙΒΩΣ µε τον ίδιο τρόπο:
Σαν µια βαθµοµάδα της οποίας ο πρώτος παίκτης έχει έρθει από την πάνω βαθµοµάδα (ο παίκτης Evoiki ES µετακινήθηκε προς τα κάτω)
και για το λόγο αυτό µόνο αυτός θα ζευγαρωθεί.

Rk. SNo. Team Pts/TB Color C
S1 6 7 Evoiki ES 1 - w

8 5 SA Chalkidas 0 - w
9 6 SO Orxomenou 0 w -S2
10 8 SO Livadeias 0 w -

Η διαδικασία ξεκινάει 
πάλι από το Γ2

w = O αριθµός των παικτών που έχουν χρωµατική προτίµηση Λευκά. w=2 
b = Ο αριθµός των παικτών που έχουν χρωµατική προτίµηση Μαύρα. b=2 
q = Ο αριθµός των παικτών στην βαθµοµάδα διαιρεµένος µε το 2, στρογγυλοποιηµένος προς τα πάνω. q=2 
 Εάν b >>w τότε χ = b-q, διαφορετικά χ = w-q. 
Άρα χ=2-2→ χ=0 
Η διαφορά µας µε την προηγούµενη περίπτωση έρχεται στο σχετικό κριτήριο Β4: 
 
Β.4  Όσο το δυνατόν περισσότεροι παίκτες παίρνουν την χρωµατική τους προτίµηση. (Οποτεδήποτε το «χ» σε µια βαθµοµάδα δεν είναι 
µηδενικό αυτός ο κανόνας πρέπει να αγνοείται. Το «χ» µειώνεται κατά ένα κάθε φορά που δεν µπορεί να δοθεί η χρωµατική προτίµηση).  
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΣ χ=0 ΑΡΑ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΕΥΓΑΡΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΜΕ ΠΑΙΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ 

∆ΗΛΑ∆Η ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΙΚΤΗ:
SO Orxomenou 
 
Οι δύο τελευταίοι παίκτες ζευγαρώνονται και έχουµε την κλήρωση και αυτής της βαθµοµάδας 

ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ 

Εφαρµόζουµε πάλι τους κανόνες κατανοµής χρωµάτων που περιγράφονται στο Ε και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
3 4 AS Amfikleias 0 - 1 NO Karistou 2 

4 7 Evoiki ES 1 - 0 SO 
Orxomenou 6

5 5 SA Chalkidas 0 - 0 SO Livadeias 8 
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�. ����������� ����µ�������� ��� ����������.
Παράδειγµα:
Η βαθµοµάδα S1 έχει τους παίκτες 1, 2, 3 και 4 (µε αυτή την σειρά); Η S2  έχει τους παίκτες 5, 6, 7 και 8 (µε αυτή την σειρά). 
 ∆.1 Οι αντιµεταθέσεις µέσα στην S2 πρέπει να αρχίσουν µε τους χαµηλότερους παίκτες, µε φθίνουσα προτεραιότητα:
5-6-8-7,   
5-7-6-8, 
5-7-8-6, 
5-8-6-7, 
5-8-7-6, 
6-5-7-8, 
6-5-8-7,  κλπ.
∆.2  Όταν εφαρµόζουµε µια ανταλλαγή µεταξύ των S1 και S2 η διαφορά µεταξύ των αριθµών που ανταλλαγούν θα πρέπει είναι όσο γίνεται 
πιο µικρός. Όταν οι διαφορές των επιλογών µας είναι ίσες διαλέγουµε την επιλογή που αναφέρεται στον χαµηλότερο παίκτη του S1. 

��������� ���� 
������ 

S1 

��������� ��� 
������� S1 

4 3 2 3+4 2+4 2+3
5 a c f S2 5+6 j l o
6 b e h 5+7 k n q
7 d g i 6+7 m p r

Οι παραπάνω πίνακες περιέχουν την σειρά των αλλαγών που πρέπει να εφαρµοσθούν.
Ανταλλαγή ενός παίκτη: a) 4 & 5;  b) 4 & 6;  c) 3 & 5; κλπ µέχρι i) 2 & 7. 
Ανταλλαγή δύο παικτών: j) 3+4 µε 5+6;  k) 3+4 µε 5+7;  l) 2+4 µε 5+6 κλπ. Μετά από κάθε ανταλλαγή οι παίκτες στην S1 και στην S2 θα 
κατατάσσονται σύµφωνα µε το Α2. 
 Παρατήρηση: Αν ο αριθµός των παικτών σε µια βαθµοµάδα είναι µονός, η S1 περιέχει ένα παίκτη λιγότερο από την S2.  Έτσι µε επτά (7) η
S1 περιέχει τους παίκτες 1,2 και 3, η S2 τους 4, 5, 6 και 7. Οι ανταλλαγές που χρειάζονται στην περίπτωση αυτή µπορούν να βρεθούν από 
τους παραπάνω πίνακες αφαιρώντας όλους τους αριθµούς στην S1 και στην S2 κατά ένα. Η τελευταία στήλη του δεύτερου πίνακα δε 
χρησιµοποιείται.

�. ������� ������µ�� ���µ����.
Για κάθε κλήρωση εφαρµόστε (µε φθίνουσα προτεραιότητα): 
Ε.1 Ικανοποιήστε και τις δύο χρωµατικές προτιµήσεις.
Ε.2 Ικανοποιήστε την ισχυρότερη χρωµατική προτίµηση.
Ε.3 Εναλλάξτε τα χρώµατα τα χρώµατα του πιο πρόσφατου γύρου στον οποίο έπαιξαν µε διαφορετικά χρώµατα.
Ε.4 Ικανοποιήστε την χρωµατική προτίµηση του υψηλότερου παίκτη.
Ε.5 Στον πρώτο γύρο οι παίκτες µε ζυγό αριθµό αρχικής κατάταξης στην S1 λαµβάνουν αντίθετο χρώµα από τους παίκτες µε µονό αριθµό
αρχικής κατάταξης.

�. ������� ������������.
Ζ.1 Μετά από κάθε κλήρωση βάλτε στη σειρά τα ζευγάρια πριν δηµοσιευθούν.
Τα κριτήρια σειράς των ζευγαριών είναι µε φθίνουσα προτεραιότητα:
- Η βαθµολογία του υψηλότερου παίκτη του κάθε ζευγαριού.

- Το άθροισµα των βαθµολογιών και των δύο παικτών του κάθε ζευγαριού.
- Η κατάταξη του υψηλότερου παίκτη σύµφωνα µε το Α2 του κάθε ζευγαριού.
Ζ.2 Τα bye και ζευγάρια που δεν έπαιξαν στην πραγµατικότητα, (πχ ο ένας από τους δύο παίκτες έχασε γιατί δεν εµφανίσθηκε έγκαιρα ή
δεν παρουσιάσθηκε καθόλου, θεωρούνται ότι δεν είχαν χρώµα στον γύρο εκείνο. Είναι νόµιµο, τέτοια ζευγάρια να κληρωθούν σε 
επόµενους γύρους.
Ζ.3 Αν η χρωµατική ιστορία ενός παίκτη µετά από πέντε (5) γύρους είναι BWW-B (δηλαδή στον 4ο γύρο δεν έγινε κανονική παρτίδα), τότε 
η χρωµατική του ιστορία θα θεωρηθεί ότι είναι: -BWWB σύµφωνα µε το Ε3. Ανάλογα παραδείγµατα: Το WB-WB  θα υπολογισθεί σαν -
WBWB και το BWW-B-W   ως - -BWWBW. 
 Ζ.4  Πριν από την έναρξη του 1ου γύρου όλοι οι παίκτες είναι σε µια οµογενή βαθµοµάδα και έχουν καταταχθεί σύµφωνα µε το Α2. Στην 
περίπτωση αυτή ο ψηλότερος παίκτης της S1   παίζει µε το ψηλότερο παίκτη της S2. Αν ο αριθµός των παικτών είναι µονός ο χαµηλότερος 
παίκτης παίρνει bye. 
 Ζ.5 Παίκτες που αποσύρονται από το τουρνουά δεν ξαναµπαίνουν στην κλήρωση. Οι παίκτες που γνωστοποιούν την µη συµµετοχή τους σε 
κάποιο γύρο, δεν µπαίνουν στην κλήρωση και παίρνουν µηδέν. (Είναι οι περιπτώσεις που ονοµάζουµε «Εξαιρέσεις»). 
 Ζ.6 Μια κλήρωση που έχει δηµοσιευθεί επίσηµα δεν αλλάζει, εκτός εάν παραβιάζονται τα βασικά κριτήρια Β1 και Β2. 
 Ζ.7  Εάν:
- ένα αποτέλεσµα καταχωρήθηκε λάθος, ή
- µια παρτίδα παίχθηκε µε λάθος χρώµατα, ή
- η αξιολόγηση (ΕΛΟ – ΤΙΤΛΟΣ) ενός παίκτη πρέπει να διορθωθεί,
τότε αυτά θα επηρεάσουν µόνο τις επόµενες κληρώσεις.
Αν θα επηρεάσει µια κλήρωση που ήδη έγινε και δηµοσιεύθηκε είναι θέµα απόφασης του διαιτητή.
Ζ.8  Οι παίκτες που δεν παρουσιάζονται σε ένα γύρο χωρίς να ενηµερώσουν τον διαιτητή, θα θεωρούνται ότι αποσύρθηκαν µε δική τους 
απόφαση, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στη προκήρυξη των αγώνων.
Ζ.9 Οι παρτίδες που έχουν διακοπή θεωρούνται ισόπαλες για την επόµενη κλήρωση.
Ζ.10 Για την τελική κατάταξη εφαρµόζονται τα επόµενα κριτήρια (εκτός αν η προκήρυξη προβλέπει διαφορετικά) µε φθίνουσα 
προτεραιότητα:
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- Η ψηλότερη βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας τα χρηµατικά βραβεία µοιράζονται.
- Για ισοβαθµία στην πρώτη θέση, παίρνουµε υπόψη το αποτέλεσµα µεταξύ των ισόβαθµων εφόσον έπαιξαν όλοι µεταξύ τους.
- Ο ψηλότερος µέσος όρος των ΕΛΟ των αντιπάλων και 
- Κλήρωση.

11.  ��������� ���������� ������������� 2008

Η παρούσα Γενική Προκήρυξη ισχύει για ��� �� ����υ������� ��������µ��� που διοργανώνει η Ε.Σ.Ο. και για όλες τις 
προκριµατικές φάσεις που αναλαµβάνουν οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές (Κ.Ε.∆.). 
 
3. ���������� ������ 

Τα διασυλλογικά πρωταθλήµατα όλων των κατηγοριών σε όλη τη χώρα διεξάγονται βάσει του ���������� ������������� 
������������� (������� �� ��� 23/11/1999) καθώς και βάσει των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων αυτού.

3.1  Οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της FIDE και της ΕΣΟ και µε τις ερµηνευτικές διατάξεις της Επιτροπής 
Κανονισµών της FIDE, της Τεχνικής Επιτροπής και της ��������� ��������� ���������� ��� ��� (Κ.Α. άρθρο 1.22) 
 
3.2 Τα θέµατα που δεν προβλέπονται από τον Κανονισµό Αγώνων ή άλλους Κανονισµούς ρυθµίζονται από την προκήρυξη των αγώνων.. 
 
3.3 ��µ����� � �υµ������� ��� ��������� ��υ �������µ�� ������� ��� �� �� ��� ���, µ��� ��� ����µ� ��� �������µ��. �� 
��µ������ � �υµ��������� �����υ� µ���� �� ������ �υ����υ�� ���υ ����µ��������� ���υ� �������µ��� ���� ���υ� � µ�
������������� (�.�. ����� 1.24). 
 
3.4 Το ∆Σ της ΕΣΟ διοργανώνει όλα τα πρωταθλήµατα βάσει προκηρύξεων που εκδίδονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες 
(συµπληρωµατικές προκηρύξεις µέχρι και δύο ηµέρες) πριν από την έναρξη των αγώνων. ���� ����������� �υ��� �� ����������� ��� �� 
������� ��µ��� ��� ��������µ���� ��� ��� ���� ������ �����µ� �� ��. �� �����������, µ� ��� ������ ��υ�, �� ��������� µ���� 
��υ �������µ�� ������ ��� �� ���υ� ���� µ��� (1) ����������� �������υ (�.�. ����� 2). 
 
3.5 Για κάθε διοργάνωση που γίνεται µε την έγκριση της ΕΣΟ, θα πρέπει η εκάστοτε διοργανώτρια αρχή να περιλαµβάνει στις προκηρύξεις 
των αγώνων της διαδικασίες αντίστοιχες µε όσα προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό Κ.Α. άρθρο 2.1).  
 
5. ���������

���� ��������� �� άρθρο 5, “∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ” ��υ �������µ�� ����υ�������� ��������µ���� (����. �� ��� 
23/11/99). 
 
�υµ�����µ����� ���υ����������� �� ��������:
5.1  ��� �� ���������� �� ��������� ���� ��µ�����υ ������ �� ����� �������� ��υ�������� �� µ���� + ����. ���� �������� 
���������, �����υ����� �� �����µ���� ��υ� ����� �� ���υ� ������µ� �� �����υ� ������ µ���� �� �υµ�������� �
����������� ����µ�� ��������.
5.2  ������������ µ��� ������ µ��� ���� ��� ��� ������µµ����µ��� ��� ������� ��υ ����������, ���� �� ������� ��υ ��� 
���υ� ��������� ���� ���������� ����. �� ��� ���υ� ��������� �� µ���� + ���� ��υ�������� ��� µ�� �µ���, ���� 
µ���������� �������� � �µ��� ��� ����µ������� �� ��������� ��υ �������µ�� ����υ�������� ��������µ���� (����� 3.3.1). 
���� ��������� �υ�� ����� ���������� �� ��������� ��� ������� ��υ ��� ���υ� ����υ������� ���� σκακιέρα ��υ �����������.. 
5.3  �� ��� ��µ����� ��� ���� ��������� ��� �������� �� ������� ��υ µ���� ��� �������µ��� ��� ��� ��� ������ ��� 
������, �������� �� �����υ���� �� �����µ���� ��� ��������� ��υ ����� �υ��� �� ���υ� ������µ� �� ���������� ���� 
����� � �������.
5.4  ���� ��� ��� �������µ��� ��� ������� ��υ �����, � ��������� ������� ��� �υ������� ��� �µ����, µ� ��� ���������� o�� �
��������� �������� ��� �υ������� ��υ�������� ������� ����� ���� ��� ��� ��� �������. �� � ������� ��������� ��� �������� µ�
���υ�������, �� ������� ��υ υ����υ��υ ��µ�����υ �� �������� ��� �����µ���� ��υ� ��� ���������� ����� ��� �υ��� 
���υ�������� ���� ������ ��� ������.
5.5  ���� ��� ������ ��υ �������� � ��� ��������� �������� υ���������� � ����� ������� ��� ��� ��υ� �������� ��� ��� 
�µ����.
5.6 � ��������� ��� �� ��� �������, πριν την έναρξη των αγώνων, υ�������υ� υ���������� ��� ����� ������ �������µ���� ��� 
������ ��� ��µ�µ������ �υµµ������ ��� ������� ��� ������������� ��� �������� ��� �µ���� ��� ���µ���υ� �� ��µ����� 
��υ� ��� ��� ��µ���� ��υ ���������� µ� ��� υ������� ��υ�. ��� ������� ������� �µ���� ������� �� υ�������� ���� µ���������� 
� �µ��� ��υ ��� ����µ������� �� �������� ��������� ��υ �������µ��.
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5.7 ∆εν αρχίζουν οι αγώνες πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι νοµιµότητας συµµετοχής και κανονικότητας της σύνθεσης από τον 
∆ιαιτητή και τους αρχηγούς των οµάδων.
5.8 �� ��� ������������ ���� ��� πριν την έναρξη των αγώνων, ����������� ���������������� �υµµ������ � ��������, �� υ������ 
��µ����� �������� �� ������������� �µ���� ��� ���������������� �� ����� ��υ �����υ ��� �υ������µ���� ���������.
5.9  � ��������� ��� ��������� �� ��µ�� ��������� ��� �υµµ����� ������ ��υ:
5.9.1  ��� ���� ������µ���� �� ������ ��υ ��������� ��������� ��� ������ ������. �� ������ �υ�� ��������� �������� �� 
����� ���� ��� ������� ��������µ���� υ�������� ��� ��������� ������ ��� ��µ�����υ.
5.9.2  ��� ����� ��� �������� ��υ ����������� ��� �� ������� ��� �µ����.
5.10 �� ��µ����� ��� ���υ� ������µ� υ������� �������� ��� ��µ���� ������������� �υµµ������ ��� �������� ��� ��� ���� ����� 
������� µ���� ��� ����� ������ πριν την έναρξη των αγώνων.
5.11 Μετά την έναρξη των αγώνων ουδεµία ποινή επιβάλλεται για λόγους νοµιµότητας συµµετοχής των αθλητών και κανονικότητας της 
σύνθεσης των οµάδων.
5.12 ����������� � ���������� 2.11.2 ��υ �������µ�� ����υ�������� ��������µ���� ��� ���� �υ������ ������� �� �υ�������� 
��� �������� ���µ�������� ������ ��� ��� ������������ ���� ��� ��µ��� ����������������� �������� ��� �µ����.

12  .   ������������ - ��������� – ������� ��� ���� ������� �������

(����� 1.1)  ∆υό φορές (στην Ολυµπιάδα του Bled το 2002 και της Μαγιόρκας το 2004, πρότεινα το “made” να ��������� “completed.” 
(Στους κανόνες που ίσχυαν από 1991 µέχρι το 2001 η διατύπωση ήταν: COMPLETED» Όπως έχει η διατύπωση (µε το “made”), σηµαίνει 
ότι ένας παίκτης έχει την κίνηση, όταν ο αντίπαλός του έχει κάνει την κίνησή του. Με απλά λόγια ένας παίκτης µπορεί να «κάνει» την 
κίνησή του έστω και αν ο αντίπαλός του δεν έχει σταµατήσει το χρονόµετρό και δεν ξεκίνησε του αντιπάλου του. Θεωρητικά είναι δυνατόν 
να παιχθούν κάποιες κινήσεις χωρίς να «πατηθεί» το χρονόµετρο. Στην σχετική µου συζήτηση µε τον κ. Stewart Reuben πήρα την 
απάντηση ότι οι κανόνες αυτοί απευθύνονται σε παίκτες που δεν παίζουν υποχρεωτικά µε χρονόµετρο. Είναι µια πρόταση που θα µπορούσε 
να συµπεριληφθεί στο αγωνιστικό σκάκι σε άλλο κεφάλαιο. Όπως και να έχει το θέµα το ίδιο αποτέλεσµα είχε η συζήτησή µου και µε τον 
κ. Geurt Gijssen. (Στο Bled του είχα δώσει µια ολοκληρωµένη πρόταση αλλαγών στους ������� �������). Έβαλα και το 
θεωρητικό πρόβληµα (και όχι µόνο θεωρητικό) της µη καταγραφής της κίνησης από το µηχανισµό του χρονοµέτρου. Παρά τις ξεκάθαρες 
απαντήσεις, µέσα µου δεν έχω πάρει πειστική απάντηση ούτε συνάντησα ουσιαστικές διαφορετικές απόψεις. Το θέµα αυτό τώρα είναι 
ακόµη πιο σοβαρό για δύο ακόµη λόγους: α) Μετά την διευκρίνιση ότι ο διαιτητής δεν επιτρέπεται να ενηµερώσει ένα παίκτη ότι ξέχασε να 
«πατήσει» το χρονόµετρό του και β) Την καθιέρωση «Νέου Χρόνου» και πάλι µε µέτρηση των κινήσεων για την συµπλήρωση κάποιου 
αριθµού κινήσεων). Για το θέµα αυτό θα επανέρχοµαι συνέχεια µε περισσότερα παραδείγµατα και απόψεις. Ίσως τελικά να αποδειχθεί ότι 
έχω λάθος άποψη ή µου λείπουν «δεδοµένα». Και το βασικό µου ερώτηµα είναι: Καλά όλα αυτά, αλλά τα άρθρα των ������� 
������� δεν εφαρµόζονται και στις αγωνιστικές παρτίδες;;; Ασφαλώς και εφαρµόζονται. Άρα;; 

(����� 1.2): Αφαιρέθηκε από τους προηγούµενους Κανόνες το κείµενο: «which would avoid the 'capture' of the king on the following 
move» που ήταν στη συνέχεια της πρώτης πρότασης µετά το ….. the opponent has no legal move.  Προστέθηκε δε το κείµενο: Leaving 
one’s own king under attack, exposing one’s own king to attack and also ’capturing’ the opponent’s king are not allowed.
Το σύνολο των προτάσεων που έκανα στην Ολυµπιάδα της Μαγιόρκας το συζήτησα τουλάχιστον επί τρεις ώρες µε τον κ. Stewart Reuben. 
Ήταν µια αναλυτική συζήτηση πολύ υψηλού επιπέδου, µε ένα καταπληκτικό άνθρωπο βαθύτατα γνώστη όλων των τεχνικών και ιστορικών 
σκακιστικών θεµάτων. Είναι αλήθεια ότι µε απογοήτευσε τόσο πολύ για την τύχη των προτάσεων µου, που αποφάσισα να µη τις καταθέσω 
επίσηµα. Όµως τα συζήτησα εξαντλητικά µε πολλά κορυφαία στελέχη και - τουλάχιστον - σε άλλα - έχω προσγειωθεί, σε άλλα τηρώ στάση 
αναµονής αναζητώντας περισσότερα στοιχεία και κάποια πέρασαν χωρίς την πραγµατική πατρότητα του εισηγητή. Π.χ. πέρασε στο άρθρο 
αυτό η κατάργηση του «παρσίµατος» του βασιλιά που είχε γίνει, ιστορικό θέµα (για παρτίδες µπλιτζ). Έτσι…ηρέµησε η παγκόσµια 
σκακιστική κοινωνία ή τουλάχιστον δόθηκε µια σαφέστατη και αφοπλιστική διευκρίνηση. Έτσι µαζί µε την απαγόρευση να αφήνουµε ή να 
εκθέτουµε τον βασιλιά µας σε επίθεση, απαγορεύθηκε και το «πάρσιµο» του βασιλιά. Σε απλά ελληνικά: «� �������� ��� 
��������»!!. µε οποιοδήποτε χρόνο σκέψης χρησιµοποιούµε. Ή αν θέλετε πιο τεχνική απάντηση: Το να αφήσουµε ή να εκθέσουµε τον 
βασιλιά σε επίθεση ή να επιχειρήσουµε πάρσιµο είναι: «������������ ������». O κ. David  Welch (chief Arbiter)  συντάκτης 
και σχολιαστής των Κανόνων σχολιάζει ως εξής το άρθρο αυτό: “(The objectives have been expanded to include what you cannot do to 
the kings. Taking your opponent’s king is now contrary to the objectives of the game)”.  Σηµειώστε το εξής: Οι άγγλοι – και όχι µόνο - 
αποδίδουν το capture µε το take  ��� ��� µ� �� imprison (���µ�������).

(����� 3.7�): Στην παράγραφο 3.7 έχουµε ακόµη ένα χαρακτηρισµό µιας κίνησης σαν αντικανονικής. Συγκεκριµένα �� �����µ� «en 
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passant», θεωρείται ��� ������������ ������, αν γίνει στην επόµενη κίνηση και όχι αµέσως µετά την προώθηση του πιονιού του 
αντιπάλου κατά δύο τετράγωνα. (Αντικαταστάθηκε η διατύπωση «may only be made» από την διατύπωση «is only legal». 

(�����υ 3.9): Το άρθρο αυτό αναδιατυπώθηκε, επεκτάθηκε, διπλοδιατυπώθηκε και αλλάχθηκε µια πολύ κακή αγγλική σύνταξη: Το άρθρο 
3.9 των προηγούµενων Κανόνων είχε διατυπωθεί ως εξής: “No piece can be moved that will expose its own king to check or leave its own 
king in check”. �� ���� ����� ���������� �� ��� ��µµ��� ��υ �� ������� ��� ������� ��υ (�������� �� ��µµ���� ��� ���υ� ���� ��� 
������� ��� ���� ������ � ��������� µ� �������� ��υ �. Stewart…..Γι αυτό ξαναδηλώνω ότι χρειάζεται έλεγχος και των αγγλικών και 
των ελληνικών αποδόσεων.

(����� 4.3): Στο εγχειρίδιο του “ The Chess Competitor’s Handbook” � ���υ����� ������� ��������� Bozidar Kazic  κάνει µια πολύ 
σπουδαία παρατήρηση:
«Είναι στην ���������� �υ������ του διαιτητή να ρυθµίσει την περίπτωση όπου ένας παίκτης αγγίζει πολλά κοµµάτια. Θα ήταν λογικό για τον 
διαιτητή, στην περίπτωση αυτή, να πάρει υπόψη του, ποιο κοµµάτι αγγίχτηκε πρώτο και να οδηγηθεί στην απόφασή του από την πρόθεση του 
παίκτη που άγγιξε τα κοµµάτια. Ο διαιτητής πρέπει να ξεχωρίσει τα κοµµάτια που αγγίχτηκαν �υµ���µ����� από τα κοµµάτια που αγγίχτηκαν 
από ������� και µε βάση την ��µ����� ��� FIDE �� µ�� ����� �������υ���». 

Ο Bozidar Kazic ���� ���� ����������� ���υ����� ��������� ����µ������ �������� ��� �������� ������� ��� ������� ��� ��� 
�������µ��. ���� Chief Arbiter ���� ��υµ������ ��� ������������ ��υ ’84 ��� �88.  ��� ���� ����� ��� ������������ ��µ������ 
���������� ��������� �������� �µ���� ��� �� µ�� �������µ���� ��� ��� ��υµ����� ��υ �84.   
��������� �� 1921 ��� ������, ����� ������� ��������� �� 1958, ��� ����� ��� ���υ����� ��������� �������� ����� ����µ��� µ����� 
��� ������ ��� ������������ ��� FIDE.  ������ �� 1995. 

(����� 4.4): ���������� � ���������� 4.4/d. H προαγωγή της πιονιού έχει δηµιουργήσει ένα ιστορικό άπειρων συµβάντων που έφερε σε 
δύσκολη θέση πολλούς διαιτητές και σκακιστές. Τι γινόταν µε το πιόνι που έφθανε στην γραµµή προαγωγής χωρίς να αντικατασταθεί από 
άλλο κοµµάτι, πότε ολοκληρωνόταν η προαγωγή και άλλα περίεργα, φαίνεται να βρίσκουν τώρα καλύτερες απαντήσεις. Οπωσδήποτε τώρα 
είναι κατ’ αρχή ξεκάθαρο µ���� ���� ���υµ� ������µ� �������� ��υ ��µµ����� που θέλουµε. ����� �� ��µµ��� ��υ �������µ� ������� 
�� ��������� ���������. Συνεπώς µέχρι το σηµείο αυτό ό,τι και να πούµε ή να κάνουµε µπορεί να αλλάξει στη επιλογή της. ∆ηλαδή 
µπορούµε να δηλώνουµε ότι θα επιλέξουµε βασίλισσα ή να παίρνουµε ένα κοµµάτι της επιλογής µας και να µη είναι αυτή η τελική µας 
επιλογή. Νοµίζω, ότι είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση για νέες σελίδες αντιπαραθέσεων και γνωµατεύσεων. Η συνέχεια στο άρθρο 4.6/c 

(����� 4.6): Το άρθρο 4.6 έχει ουσιαστικά αλλάξει και προστέθηκαν τρεις νέες παράγραφοι που διευκρινίζουν πότε µια κίνηση θεωρείται 
ότι έχει γίνει (δηλαδή έχει εκτελεσθεί «επί της σκακιέρας»).  
Μέχρι το 1996 ίσχυαν τα παραπάνω που αναφέρονται της παραγράφους αυτές που στη συνέχεια εξαφανίσθηκαν. Ήταν η άποψη της 
Επιτροπής Κανόνων και Κανονισµών Τουρνουά, για την επαναφορά τους, ����� ���������υ� �������� ��� ����������� ���υ µ�� 
������ ����������� ��� ��� µ���.
Επιπλέον είναι µια ακόµη ευκαιρία να ξεχωρίσουµε τις εντελώς διαφορετικές έννοιες το «���� µ�� ������» από το «���������� µ�� 
������». Σίγουρα υπάρχει και ��µ��� σύγχυση εννοιών. Η σύγχυση αυτή οδηγεί σε λανθασµένες αποδόσεις και ερµηνείες των 
κανονισµών. Οι νέοι κανόνες δείχνουν σαφέστεροι, λίγο πιο «διαδικαστικοί» κάπου το ίδιο χωρίς απαντήσεις σε κάποιες περιπτώσεις.
��������µ�: Όταν παίρνουµε ένα κοµµάτι η κίνηση µας έχει γίνει αφού έχουµε τοποθετήσει το κοµµάτι στο νέο τετράγωνο και αφού 
έχουµε ������ �� ���µ��� ��µµ��� ��� �� ���� µ��. Τοποθετώ λοιπόν το κοµµάτι µου στο νέο τετράγωνο, κρατάω το παρµένο κοµµάτι 
στο χέρι µου και από συνήθεια ή πίεση χρόνου, πατάω το χρονόµετρο µου. Τι γίνεται; Απλή διαιτητική περίπτωση, αλλά καλύτερα να µη
σου τύχει.! Στην παράγραφο 4.6/c, η κίνηση έχει γίνει όταν έχουµε αφήσει το νέο κοµµάτι στο τετράγωνο προαγωγής και έχουµε
αποµακρύνει το πιόνι. Εδώ ο νοµοθέτης δεν φαίνεται να µας υποχρεώνει να αφήσουµε από το χέρι µας το πιονάκι. Είναι αυτό υποχρεωτικό 
ή όχι;

(������ 5.1b & 5.2a): Ο παίκτης Α έχοντας την κίνηση δήλωσε σε εφαρµογή του άρθρου 5.1b ότι εγκαταλείπει. Ο διαιτητής όµως 
εφαρµόζοντας το άρθρο 5.2a το κατακύρωσε ισόπαλο γιατί η θέση ήταν πατ! � ��µ�µ� ���� µ��� �������� ���������� ������������ 
�υµ������, � ������� ����υ ������������ ��������µ����.
Η χειραψία αλλά και η προφορική δήλωση εγκατάλειψης δεν κατοχυρώνει κανένα αποτέλεσµα (κύρια η χειραψία). Μόνο η υπογραφή των 
παρτιδόφυλλων µε το τελικό αποτέλεσµα νοµιµοποιεί την λήξη µιας παρτίδας. Όταν δε υπογράφονται τα παρτιδόφυλλα, ο διαιτητής πρέπει 
να είναι παρών.

Στη θέση αυτή ο Μαύρος έχοντας την κίνηση εγκαταλείπει. Ο διαιτητής όµως παρεµβαίνει και το κατακυρώνει ισοπαλία γιατί µε την 
τελευταία κίνηση του Λευκού ήδη είχε δηµιουργηθεί θέση πατ.

(�����υ 3.8): Από την παράγραφο 3.8/a/i αφαιρέθηκε µια φράση που ουσιαστικά ενσωµατώθηκε στη παράγραφο 3.1. 
Στην παράγραφο 3.8/a/ii/(1) αντικαταστάθηκε η διατύπωση “castling is illegal” από την νέα διατύπωση “The right to castle has been 
lost”. Εδώ προφανώς αποφεύγουµε την µη δόκιµη διατύπωση της αντικανονικότητας και εφαρµόζουµε το άρθρο 4.3 για το αγγιγµένο 
κοµµάτι. Ακόµη από το άρθρο 3.8 αφαιρέθηκε η παράγραφος 3.8//b που ενσωµατώθηκε στη παράγραφο 3.1. ‘Όµως στους Νέους Κανόνες 
παρέµεινε η παραγραφοποίηση µε την παράγραφο 3.8/a χωρίς όµως να υπάρχει η παράγραφος 3.8/b. Τέλος στη παράγραφο αυτή 
καταργήθηκε το “Declaring a check is not obligatory”. Φυσικά δεν έγινε η αναγγελία του «σαχ» υποχρεωτική, απλά κάνουµε οικονοµία 
χώρου στα αυτονόητα, όπως φαίνεται.
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Την ίδια απόφαση θα παίρναµε ανεξάρτητα αν η παρτίδα ήταν «κλασσική»,  “rapid» ή “blitz”.  Σύµφωνα 
µε το άρθρο 5.2 α η παρτίδα είναι ισόπαλη και δεν έχει καµία σηµασία ότι ο παίκτης εγκατέλειψε µετά 
την θέση πατ που είχε ήδη δηµιουργηθεί.

(����� 6.7): Υπήρχαν πολλές προτάσεις για τροποποίηση του άρθρου αυτού. Όπως πχ, ο µηδενισµός του παίκτη που δεν είναι παρών στην 
έναρξη των αγώνων (������� ��� �� ��������), αναµονή µισή ώρα κλπ). Τελικά και µετά από µακρά συζήτηση αποφασίσθηκε 
να συνεχίσουµε να περιµένουµε µια ώρα για να έρθει ο αντίπαλος. �� ���� ����µ� �υµ������ �υ��; Το σκεπτικό της µη τροποποίησης 
ήταν ότι ο διοργανωτής ή ο διαιτητής µπορούν να πάρουν µια απόφαση περί της διάρκειας αναµονής του αντιπάλου αρκεί να έχει 
συµπεριληφθεί εκ των προτέρων στην προκήρυξη 
���� ������� ��� ��������; Η απάντηση στην ερώτηση αυτή έχει σηµασία για να καθορίσουµε αν µια παρτίδα κερδήθηκε χωρίς αγώνα 
(by forfeit – ����� ����������) � ��� �����.
Σύµφωνα µε το άρθρο 6.7  Οποιοσδήποτε παίκτης παρουσιαστεί στη σκακιέρα µε πάνω από µια ώρα καθυστέρηση, από τον 
προγραµµατισµένο χρόνο έναρξης των αγώνων, θα χάσει την παρτίδα, εκτός αν άλλο προβλέπεται στην προκήρυξη αγώνων ή ο ��������� 
����� ����������� �������. Έτσι είναι κατ’ αρχή ξεκάθαρο, ότι αν ένας παίκτης δεν εµφανισθεί στην σκακιέρα του µέσα σε µια ώρα 
µετά την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης των αγώνων, χάνει την παρτίδα του χωρίς αγώνα (by forfeit). Συνεπώς λέµε ότι έχει ������� �
������� ��� �� ����µ� ��υ ��� �� ��� �� ������� ���υ� �µ�������� ���� �������� ��� µ��� �� µ�� ��� µ��� ��� ������µµ����µ��� 
��� ������� ��� ������. ��� ���� ��µ�� ��µ���� �� ���υ� ����� ����������� ������ ���� ��������. Π.χ. ένας παίκτης έχει το 
δικαίωµα να εξαντλήσει και όλο το χρόνο του για να κάνει την πρώτη του κίνηση και να χάσει από πτώση σηµαίας.

(����� 6.8): Είναι ένα άρθρο ιδιαίτερα σηµαντικό. Ένα περίεργο περιστατικό είναι το εξής:
Ο παίκτης κρατάει ένα Ίππο στο χέρι του τον οποίο ακουµπάει σε ένα συγκεκριµένο τετράγωνο χωρίς να τον αφήνει από το χέρι του.
Παράλληλα µε το άλλο χέρι του πατάει το χρονόµετρό του! � ������ ��υ ���� ����� �� ����µ���������� ��µ��υ���� ���. Εδώ είµαστε 
υποχρεωµένοι να θεωρήσουµε ότι ο παίκτης δεν έχει δικαίωµα να κάνει άλλη κίνηση γιατί όταν πάτησε το χρονόµετρό του ο Ίππος 
ακουµπούσε σε συγκεκριµένο τετράγωνο. Βέβαια είναι στην ουσία προσωπική απόφαση του διαιτητή αλλά δεν νοµίζω ότι υπάρχει άλλη πιο 
σωστή επιλογή.

� ��υ��� ����� ��� ������ ��υ ��� ������� �� ������� �� ����� ��υ. � ������ ���� ����� ��� �� �������, ���� �����µ� ����� ��� 
������ ��υ. �µ���� µ��� ������ ��� �������� ��� ������� ��υ ����� � ��υ��� ��� ���� ����������� ��� ������ ��υ.

�� ���� �µ�� �� ����� 6.8 �; 6.8   (α) Κατά τη διάρκεια της παρτίδας κάθε παίκτης, αφού κάνει την κίνησή του στη σκακιέρα, θα 
σταµατάει το χρονόµετρό του και θα ξεκινάει το χρονόµετρο του αντιπάλου του. Ένας παίκτης πρέπει πάντοτε να έχει τη δυνατότητα να 
σταµατάει το χρονόµετρό του. Η κίνησή του δεν θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί µέχρι να έχει γίνει αυτό, εκτός αν µε την κίνηση που έγινε 
τελειώνει η παρτίδα. (βλ. άρθρα 5.1, 5.2). Ο χρόνος µεταξύ της εκτέλεσης της κίνησης στη σκακιέρα και του σταµατήµατος του 
χρονοµέτρου του και ξεκινήµατος του χρονοµέτρου του αντίπαλου του, θεωρείται ως µέρος του χρόνου που διατίθεται στον παίκτη.

���� ������µ��� ��������� � ��υ��� ����� ��� ������ ��υ ��� ���� ������� �� �����µ���� ��υ, � ������ ����� ��� ������ ��υ.
����� ��� ������ ������µ� ��� � ������ ��υ ����� � ������ ��������� �������� ��µ���� µ� �� ����� µ� �� ����� 1.1. �µ�� 
��� �υ������ � ��υ��� ������ �� ������� �� �����µ���� ��υ ��� �µ���� µ��� �� ������� �� �����µ���� ��υ � ������ ��� �� 
����µ����� �� ����� 6.8 �. ���� �� ���υ� ����������� ��� �� ��� ������� ��� �������� ��υ� ��� �� ���� ��� ������ � ��υ���.

Και όλη αυτή η φασαρία γιατί δεν δίνουµε τον σωστό ορισµό του ���� «���� ���� ������� ��� ������».  Γίνεται η λοιπόν η πρόταση 
τροποποίησης του άρθρου αυτού το 2008  ως εξής: «Όταν ένας παίκτης αγγίζει ένα κοµµάτι, πριν ο αντίπαλός του πατήσει το χρονόµετρό 
του, είναι υποχρεωµένος να κάνει την κίνηση αυτή». Φυσικά υπάρχει πιο απλή και πιο αποτελεσµατική πρόταση: «Ένας παίκτης έχει την 
κίνηση όταν ο αντίπαλός του έχει ολοκληρώσει την κίνησή του». 

(����� 6.10): Ο παίκτης Α είχε ������� ��� ��� ����� και ο παίκτης Β ������� ��� ����µ�����. Η σηµαία του Α έπεσε και ο διαιτητής 
µηδένισε τον παίκτη. Ο Α διαµαρτυρήθηκε ότι ο παίκτης Β δεν είχε υλικό για να κάνει µατ. Ο διαιτητής δεν δέχθηκε την άποψη αυτή 
σύµφωνα µε το υπόψη άρθρο 6.10 (Ο παίκτης Β είχε θεωρητικές δυνατότητες να νικήσει µε µατ). H ����� ��� ��µ���� ��� ��µ����� 
������� �� ����� µ��� ��������!. 
It is an accepted, although unwritten rule. that what happens on the board has priority over what happens off the board. Therefore 
the illegal move has priority over the flag fall. (gg-77-04) 
�� ���� �����: ����� ��������� ������� �������, ��� �,�� �υµ������ ���� �������� ���� ������������� ���� �� �,�� �υµ������ 
��� ��� ��� ��������. ��� � ������������ ������ ���� ������������� �� ����� µ� ��� ����� ��� ��µ����!
“First, it is very important to mention that the game was not yet over. Even after a flag fall some aspects of the game have to be 
investigated” gg-81-2004 (� ��������� �� µ��� ������������� ������� µ����� �� ����� ��� µ��� ��� ����� µ��� ��µ����). 
��� ����� �υ�� � �������� ��� �����µ� �� ������� µ��, ��� �� �������υµ� ��� ��������� ���������, ����� ���� �υ��� �� 
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µ�����µ� �� ��µ��υ�����υµ� µ�� µ� �� υ���� ��υ υ������ ���� �������� (�υ�� ��υ ��µ� «������» µ��).  ����������� � ������� 
���������� �������.

Kasparov - Karpov   Brussels, 1997  

��� ���� �υ�� ������ � Karpov ��� ������ � ��µ��� ��υ. ���� ����� � ������� ���;

(����� 6.11): Προστέθηκε το «shall replace the clock» στις ενέργειες του διαιτητή. Είναι µια αυτονόητη ενέργεια που ξεκαθαρίζει την 
δυνατότητα παρέµβασης του διαιτητή στην περίπτωση αυτή.

(����� 6.12): Στο άρθρο αυτό προστέθηκαν δύο παράγραφοι, που διευκρινίζουν το αποτέλεσµα της παρτίδας, στην περίπτωση πτώσης και 
των δύο «σηµαιών». Το παιχνίδι συνεχίζεται αν βρεθούν πεσµένες σε οποιαδήποτε περίοδο της παρτίδας εκτός από την τελευταία.
∆ιαφορετικά είναι ισοπαλία. Θα έλεγα ότι γίνεται µια καλή διευκρίνιση µε ένα οικονοµικό και σωστό συµµάζεµα.

(����� 6.15): Προστέθηκε µια λεξούλα (solely) που αλλάζει καθοριστικά την σηµασία του άρθρου. Έτσι από τον αποκλεισµό των 
παραπάνω ενδεικτικών πληροφοριών περάσαµε στην αξιοποίηση τους αλλά όχι ως αποκλειστική πηγή πληροφόρησης.

(����� 7.5):. Αντί του “identified” γίνεται χρήση του “ determined”. Θα έλεγα ίσως «������µ��» και τίποτε περισσότερο.

(����� 8.1 �): Έτσι τελειώνει(;) µια ακόµη παγκόσµια σκακιστική σύρραξη. Προηγήθηκε σκληρότατη αντιπαράθεση απόψεων, σε 
εξαιρετικά έντονο ύφος. ∆εκάδες σκακιστικές γενιές µεγάλωσαν και µεγαλώνουν µε την συµβουλή: ����� ��� ������ ���,
������� ���� ��� ��������, ���������� ��� ���� ����� (Chess For Tigers!). Γενικά είχε δηµιουργηθεί µια 
φιλοσοφία και…στρατηγική παιξίµατος πάνω στην τακτική γραψίµατος και …κρυψίµατος της κίνησης. Θυµάµαι ένα σκακιστή που όχι 
µόνο έγραφε και έσβηνε την κίνησή του πριν να παίξει, αλλά και σε ένα άλλο χαρτί έγραφε ολόκληρη σειρά κινήσεων για να µελετήσει τις 
δικές του και του αντιπάλου τις επόµενες κινήσεις!!! 
Τώρα πρέπει να κάνουµε ειδικές ασκήσεις για να συνηθίσουµε πρώτα να παίζουµε και µετά να γράφουµε την κίνηση. Πάντως η αντίσταση 
συνεχίζεται… � µ� ������ �υ��� ��� ���� �������� ��������� ��������� ��� �������, �������� µ�� � ��� ��������������� ��� 
�� ��� υ�������� � ��������� ������� ����µ������� �� ����� 12.7,  13.4 ��� 12.8 (������� ��������). 
 

(����� 7.4 �): Στις αντικανονικές κινήσεις συµπεριλήφθηκαν το «�� �����» �� ���µ��� ������ ��� �� �����µ� ��υ �������. Τώρα για 
να υποβληθεί αίτηµα από ένα παίκτη πρέπει �� ���� ����������� � ������������ ��υ ��������υ ��υ και όχι µόνο να έχει γίνει. Π.χ., 
σύµφωνα µε τους προηγούµενους κανόνες ο διαιτητής µπορούσε να παρέµβει και να χαρακτηρίσει αντικανονική κίνηση αφού είχε γίνει 
στην σκακιέρα και πριν ολοκληρωθεί.
Σε µια παρτίδα παίζει ο Α παίκτης και κάνει αντικανονική κίνηση. � � ������� ���� �������� �� ���µ������ �� �����µ���� ������ �
��µ��� ��υ ��� �µ���� µ��� υ�������� �� ����µ� ��� ������������ ������ ��υ ��������υ ��υ. Ο διαιτητής κάνει δεκτό το αίτηµά του 
βασισµένος στο άρθρο 7.4α και στον πρόλογο των κανόνων «���� ���� �����µ���� ������� �� �������� ��� �� �������� ��� 
���υ����� ��υ �� ������ ��� ���� �� ��� �µ������ �� ���� ��� ���� �� ��� ������µ�, ��υ �� υ����������� ��� ��� �µ��������,
������ ��� ��� ������� �υ������». (gg-04.05). 
���� ����� ���� �υ������ ��� �� ����� �υ�� ��� ����� ��� ��� ����µ� �� ��µ����� «�������� µ��� ��������». ������ ������� �� 
������� ��� µ������ �� ����� �����µ����� ����� �υ������� ��� ��������υ� ��������� – ��µ������ ��� ��������� ��υ ��� ����� �����.
���� ��������� �υ�� ���� ��µ���� � ���µ������� ���������µ���� ���υ����� ���������, ��� ������ �� ��������� ��µ��υ����� 
��� ��� �υ���� ��µ�������. ���� ��� �υ���� ��υ� ���υ����υ� ��������� ����� � �. Geurt Gijssen. �� ��������� ��υ ��� �� ��µ������ 
��υ ���υ� �� ������ ����� ��υ ����� ��µ����υ �� ���µ������.
����������� ������ � �. Geurt Gijssen  ��� �� υ���� ��µ�:
«���� �������: ����� µ�� ������� �� ������� � ���� ����� µ� ��� ����� µ��� ��µ���� (������ ��� ���� ��υ �������µ���υ ��� ��� 
������ �����υ);  ��������� � ���� µ�υ ����� ���� ��� ������υ��� ��� � ������� ��� ���� �����. �υ����� µ�� ������������ ������ 
µ����� �� ��������� ��� µ��� ��� ����� ��� ��µ����, ��� �� ������, �� ������������� � ���� ���� ��� ����������������, �� 
�����µ���� �� �υ�µ������ ��� ��� �������� ��� �� �υ�������� � ������� ��� ��� ���� ������».  � �. Geurt Gijssen  ���� ����� 
��������� µ� �υ�� ������� �� ��������. Gg-35.04 
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Επίσης έχουµε και µια ακόµη αλλαγή σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ένας βοηθός για την συµπλήρωση του 
παρτιδόφυλλου όταν δεν µπορεί ο αντίπαλος. Στην περίπτωση αυτή συνήθης πρακτική είναι �� µ� ����υµ� ��µ�� ����������� ���µ��� 
στο χρονόµετρο, όταν πρόκειται για παίκτη ����, και να µειώνουµε τον χρόνο του παίκτη που δεν καταγράφει τις κινήσεις για κάποιους 
προσωπικούς του λόγους (πχ θρησκευτικούς κλπ). 

(����� 8.2): Το παρτιδόφυλλο πρέπει να είναι ����� ��� ��� �������� �υ������. Όµως ένας παίκτης µπορεί να καλύπτει το παρτιδόφυλλό 
του για να µη βλέπει τις κινήσεις ο αντίπαλος. Την τακτική αυτή την εφαρµόζουν και παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου δυναµικότητας. (gg47-
04).  Πχ ο αξέχαστος Tony Miles  κάλυπτε µε το ρολόι του (χεριού) την κίνηση που σκόπευε να κάνει.

(����� 8.4): ���� ���� ������� ���� ��������� �� ������µ� �� µ� ���������� ��� �������� ��υ, �������� �� ������µ� �υ�� µ���� 
µ��� ��� ����� ��� ��µ���� ��υ.

(����� 9.1): Μια πρόταση ισοπαλίας κατ΄ αρχήν γίνεται κατά τη διάρκεια της παρτίδας (άρθρο 5.2c και επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 
9.1a µετά από την κίνηση του αιτούντα. Αυτό σηµαίνει ότι για να γίνει πρόταση ισοπαλίας πρέπει να γίνει τουλάχιστον µια κίνηση. Και µια 
επισήµανση: ��� ����� �υ�� � ��µ������ µ�� ������µ��� ��� ����� ��� ����� 12.5 ��� ������ �� µ�� ������µ��� ��� ����� 12.6 

(����� 9.2): (not necessarily by sequential repetition of moves) Αφαιρέθηκε η λέξη sequential, λόγω πλεονασµού και παρερµηνειών που 
προκαλούσε. “can no longer in this manner be captured “Προστέθηκε µια νέα διατύπωση διευκρινιστικής φύσης.

(����� 9.3): Στις δύο παραγράφους του άρθρου 9.3, έχουµε αλλαγή διατύπωσης για το φόβο των...Ιουδαίων για να καλυφθεί κάθε 
περίπτωση παρσίµατος. Είχαµε: “without  the capture of any piece” και έγινε: “without any capture”.  

(����� 9.6): Προστέθηκε η κλασσική πλέον ….προϋπόθεση: «provided that the move producing this position was legal». 

(����� 10): Στην παράγραφο 10.1 αφαιρέθηκε µια λεξούλα που υπήρχε: “A ‘quickplay finish’ is the last phase of a game”, µάλλον ως µη
απαραίτητης. Επίσης αφαιρέθηκαν δύο ακόµη λεξούλες στο 10.2(α) & (β): “the opponent may be awarded two extra minutes thinking time,
ίσως για τον ίδιο λόγο. Η ουσιαστική αλλαγή είναι, ότι ο διαιτητής µπορεί να αποφασίσει µετά το αίτηµα και ���� �� �������� ή µ��� ��� 
����� ��� ��µ����. Προστέθηκε και η νέα διάταξη της τελικής απόφασης του διαιτητή µε την νέα διατύπωση: “not making sufficient 
attempts. Στην οριστική του απόφαση ο διαιτητής δίνει ισοπαλία, αν συµφωνήσει ότι η τελική θέση «δεν µπορεί να κερδηθεί µε κανονικό 
τρόπο», ή ότι ο αντίπαλος «δεν έκανε επαρκείς προσπάθειες να κερδίσει µε κανονικό τρόπο».  Είναι ένα άρθρο που έγινε ακόµη
πιο...επικίνδυνο για την υγεία των διαιτητών. Το άρθρο 10.3 µεταφέρθηκε και ενσωµατώθηκε στο 6.12., όπου γίνεται συνολικότερη και 
γενικότερη αντιµετώπιση.
������ �υµ��υ�� ������ ����� �� ����� � ��������� ��� �������� �� ���� ������� ��� �� ��������µ� ��� �������� �� ����� ����µ��� 
��������. Κατά τα άλλα το δικαίωµα του διαιτητή να αποφασίζει και κατά την διάρκεια της παρτίδας είναι επαναφορά αντίστοιχης διάταξης 
των Κανόνων (άλλωστε η συνήθεια οι Νοµοθέτες να επαναφέρουν κάποιες διατάξεις και να τις ξαναποσύρουν είναι διαπιστωµένη. Γι αυτό 
πιστεύω ακόµη περισσότερο ότι πρέπει να προχωρήσουµε σε πιο ριζικές τροποποιήσεις…
��� ����� �υ�� ���� ��� ��� ���� ����� ������ �� ���� ��������µ���υ��:
���� ���� ��������� ��� �������� ��� ���� ���� ��������, ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� 
����������������� ��� ��������� ���. � �. G. Gijssen �� ����υ����� ���µ� ��� ��������: «�������µ���� �,�� 
��� ��� ����� �����: ��� ����� �� �υ�������� ��µ� � ����, ���� � ������ ��υ �����υ� �� �������. �� ��������� � ������� �� 
�������� ��� ������� µ� �������� �����;».  (gg-48-04).  �υ�� ��� ���� ��� ����υ���� ��� ��� ����� ������.
��µ���� µ� �� ����� 10.� � ������� ��υ �������� �� ����� ������ ��µ���� µ� �� ����� 10.2 �, � ��� �. �υ�� ��µ����� ������ 
������������ � ������� ���� �������� ��υ �������� ��µ���� µ� �� ����� 10. ������ � ��������� ���� ������� 
�����….���������!

(����� 12.3): Στην παράγραφο αυτή που µεταφέρθηκε από την παράγραφο 12.2, προστέθηκε το: “ and other relevant data” δηλαδή «και 
άλλα σχετικά δεδοµένα». Νοµίζω ότι δηµιουργείται µια ������� ���������, όπου ο κάθε παίκτης µπορεί να δώσει όποια ερµηνεία θέλει,
ειδικά στο “relevant data”. Το µόνο σίγουρο είναι ότι στα παρτιδόφυλλα, το µόνο που δεν εφαρµόζεται είναι η γραφή που συµβαίνει να 
είναι είτε ����υ�� µ� ��������µ�, είτε χρησιµοποιούνται ������ ������� ��������. Φυσικά, από όσο ξέρω, ουδέποτε εδώ εφαρµόσθηκε 
η σχετική διάταξη πχ περί αλγεβρικής γραφής. Θα ήταν σαφώς καλύτερα να ορίζαµε κάποιες αποδεκτές γραφές και βέβαια την 
προϋπόθεση της αναγνωσιµότητας.

(����� 12.5): Σύµφωνα µε το άρθρο 6.11b  ένας παίκτης µπορεί να σταµατήσει τα χρονόµετρα για να ζητήσει την βοήθεια του διαιτητή. Ο
διαιτητής θα αποφασίσει (άρθρο 6.13d)  αν ο παίκτης είχε βάσιµους λόγους να σταµατήσει τα χρονόµετρα. ������ �� ����� �� ��� 
������ �� ����� �� ���� �� ��� ��µ���� ��υ ��� �� ����� ������ ���������� ���µ���. Προσωπικά θα έδινα µια τέτοια άδεια σε ένα 

(����� 12.2): Από το άρθρο 12.2 η δεύτερη υποπαράγραφος έγινε η ανεξάρτητη παράγραφος 12.3 και στη θέση της µπήκε η νέα 
υποπαράγραφος 12.2/b σχετική µε τα κινητά. Σύµφωνα µε την υποπαράγραφο αυτή απαγορεύεται αυστηρά σε οποιονδήποτε να φέρνει το 
κινητό του µέσα στην αίθουσα αγώνων. Αν «κτυπήσει» το κινητό της παίκτη στην αίθουσα αγώνων κατά την διάρκεια την διάρκεια των 
αγώνων, ο παίκτης θα χάνει την παρτίδά του. Έχει σηµασία η αναφορά ότι ο διαιτητής θα καθορίζει την βαθµολογία του αντιπάλου. Π.χ. �
µ������µ�� ��υ ������ – �������� ��� ��µ����� �υ��µ��� ��� ���� ���� ������� ��υ ��������υ.
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παίκτη, ακόµη και αν βρισκόµασταν σε µια κρίσιµη φάση της παρτίδας. Στην περίπτωση αυτή θα φρόντιζα να συνοδευτεί ο παίκτης από 
ένα διαιτητή.
Θα αναφέρω δύο -  τουλάχιστον – προσωπικά - παραδείγµατα. Το 1ο συνέβη στο Παγκόσµιο Νέων στην Χαλκιδική το 2003, όπου ο
διαιτητής (γνωστότατος ξένος διεθνής διαιτητής) όχι µόνο δεν έδωσε άδεια στον παίκτη που αισθανόταν εµφανώς άρρωστος, αλλά επιπλέον 
τον µηδένισε. Σαν επικεφαλής έκανα παρέµβαση, ακύρωσα τον µηδενισµό, άφησα την παρτίδα σε εκκρεµότητα και συνόδεψα τον παίκτη 
στον γιατρό. Εκεί µετά την εξέταση του και την προµήθεια σχετικών φαρµάκων, γυρίσαµε στο χώρο αγώνων και συνεχίσθηκε η παρτίδα 
αφού πείσαµε (µε την βοήθεια του κ. Gerry Walsh) τον αντίπαλό του (από την Ιταλία) να δεχθεί να συνεχισθεί η παρτίδα του.
Το δεύτερο περιστατικό συνέβη στα Νεανικά του 2004 στην Κρήτη, όπου παίζανε δύο αγοράκια. Για κάποιους απίστευτους λόγους (λόγω 
των γονέων), ο ένας παίκτης έµεινε στην σκακιέρα του και ο άλλος σπάραζε σε µια γωνιά στο κλάµα. Αν και µη…. ∆ιαιτητής, ζήτησα και 
έγινε διακοπή της παρτίδας µέχρι να αποκατασταθεί τουλάχιστον η άσχηµη ψυχολογική κατάσταση του ενός παίκτη.

(����� 13.6): Γίνεται πλέον σαφέστατο ότι ο διαιτητής δεν ενηµερώνει ένα παίκτη ότι ξέχασε να πατήσει το χρονόµετρό του. (Θυµηθείτε ότι 
εδώ γίνεται χρήση του όρου: “press the clock” που αναφέρεται στο σταµάτηµα του χρονοµέτρου του παίκτη και ξεκίνηµα του αντιπάλου 
του…).   

(����� 13.7): �� ���� ������ �����µ���� ��� ����� ��µ���� �� µ�� �������, � µ������� �υ������ ��µ����� µ����� �� ����� �
���µ���υ��� ��υ ����� ��� ��� ����υ�� ������ ��� ������ ���� (gg46-04). 

(����� �1): Μπήκαµε στις ειδικές και ολίγον….. προβληµατικές κατηγορίες. Στο άρθρο Β1 , προστέθηκε µια επέκταση του ορισµού του 
Rapidplay. Συγκεκριµένα Γρήγορο Σκάκι θεωρείται και εκείνο στο οποίο ο αρχικά καθορισµένος πρόσθετος χρόνος πολλαπλασιαζόµενος 
επί 60, µας δίνει διάρκεια του χρόνου σκέψης 15΄ - 60΄. Πχ µια παρτίδα µε χρόνο σκέψης 10΄ και προστιθέµενο χρόνο 10΄΄, µας δίνει 
60χ10΄΄ = 600΄΄ = 6΄, δηλαδή η παρτίδα µας γίνεται Γρήγορο Σκάκι αφού έχουµε χρόνο σκέψης 10΄+ 6΄= 16΄!. 

(�����υ �.6): Η παράγραφος Β5/b των προηγούµενων κανόνων απαλείφθηκε και δηµιουργήθηκε το Νέο άρθρο Β6 στο οποίο 
ενσωµατώθηκε η απαλειφθείσα παράγραφος µε τις πρόσθετες εξηγήσεις για το δικαίωµα αιτήµατος αντικανονικής κίνησης και παρέµβασης 
του διαιτητή. Είναι τώρα είναι ξεκαθαρισµένο, ότι το αίτηµα αντικανονικής κίνησης υποβάλλεται από ένα παίκτη αφού ο αντίπαλός του 
ολοκληρώσει την κίνησή του και πριν ο παίκτης κάνει την κίνησή του. Ωστόσο ο διαιτητής µπορεί να παρέµβει αν δηµιουργηθεί µια 
������������ ����, όπως πχ να είναι οι δύο βασιλιάδες σαχ, Το ίδιο ισχύει και για ένα πιόνι που έχει προαχθεί αλλά δεν έχει 
αντικατασταθεί από το νέο κοµµάτι. Η παρέµβαση του διαιτητή δεν ισχύει στο µπλιτζ.

(����� 12.6): Με την προσθήκη της λέξης: “unreasonable” και στις προτάσεις ισοπαλίας θέλει να τονίσει την ενόχληση του αντιπάλου 
και (άρθρου 12.6)  στην περίπτωση αυτή.

(����� 12.8): Αν «κτυπήσει» το κινητό ενός παίκτη στην αίθουσα αγώνων κατά την διάρκεια την διάρκεια των αγώνων, ο παίκτης θα χάνει 
την παρτίδά του. Έχει σηµασία η αναφορά ότι ο διαιτητής θα καθορίζει την βαθµολογία του αντιπάλου. Π.χ. ο µηδενισµός του παίκτη – 
παραβάτη δεν σηµαίνει αυτόµατα και νίκη στην παρτίδα του αντιπάλου.
Ένα άλλο παράδειγµα είναι το εξής: Ο Λευκός έχει υλικό για να κάνει µατ ενώ ο µαύρος έχει µόνο βασιλιά. Ο διαιτητής µηδενίζει τον 
Λευκό για πολύ κακή συµπεριφορά και στον Μαύρο δίνει ισοπαλία γιατί δεν έχει υλικό για µατ.
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13.  ����������� ��������� ������� �������

∆ιάγραµµα 1 ∆ιάγραµµα 2 ∆ιάγραµµα 3

∆ιάγραµµα 4 ∆ιάγραµµα 5 ∆ιάγραµµα 6

∆ιάγραµµα 7 ∆ιάγραµµα 8 ∆ιάγραµµα 9

∆ιάγραµµα 10                                                      ∆ιάγραµµα 11                                              ∆ιάγραµµα 12      



61 
 

61

Regulations for the Titles of Arbiter. 
As approved by GA 1982, amended by GA 1984 to 2004  

 

1 Introduction 

1.1 The following regulations can only be altered by the General Assembly following recommendation by the Arbiters Council.  

 1.1.1 Changes to the regulations shall only be made every fourth year, commencing from 2004 (unless the Council 
agrees urgent action is required).  

 1.1.2 Any such changes shall take effect from 1 July of the year following the decision by the General Assembly.  

 1.1.3 The titles for award are International Arbiter (IA) and FIDE Arbiter (FA).  

 1.1.4 the titles are valid for life from the date awarded or registered.  

 1.1.5 the judging unit is the FIDE Arbiters` Council.  

 

1.1.6 The Arbiters` Council is appointed by the General Assembly for the same period of office as the FIDE President. 
The Council shall include a chairman and not more than 16 experts who shall have voting rights in the Council. 
No Federation shall have more than one representative in the Council. The Council may subsequently include 
new members who shall have consultative voice but no voting rights.  

 1.1.7 The Presidential Board or Executive Board may confirm the titles under 1.1.3 in clear cases only, after 
consultation with the Arbiters Council chairman.  

 1.1.8 The Council usually makes its decisions in the sessions immediately preceding the opening of the General 
Assembly.  

 
1.1.9 In exceptional circumstances, the Council may recommend a title by correspondence voting. 

 

2 General Regulations for Arbiter norms 

2.1.1 Format - Swiss, Round Robin or other 
Level - World, Continental, Open, National 
Type - Individual, Team 
Certificates - number of norm certificates to be issued 
Norms - number of norms that can be used in application  

Format Level of Event Type Certificates Norms 
= World = No limit = 
= Continental = No limit = 

Swiss International = 1 per 50 players No limit 
Swiss National Championships Individual (adult) Maximum 2 No limit 
Swiss National Championships Team Maximum 2 One norm

Rapid Chess World / Continental = = one norm
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2.1.2 An arbiter in the highest division of the National Team Championship, whereby the following requirements are 
met: a minimum of four boards per team;  

a. a minimum of 10 teams;  
b. at least 60% of the players are FIDE rated.  

 
2.1.3 Applicants for the title of IA/FA must be at least 21 years old.  

 

3 Requirements for the title of International Arbiter (IA). 

All of the following:  

3.1 Thorough knowledge of the Laws of Chess, the FIDE Regulations for chess competitions, the Swiss Pairing Systems, the 
FIDE Regulations regarding achievement of title norms and the FIDE Rating System.  

3.2 Absolute objectivity, demonstrated at all times during his activity as an arbiter.  

3.3 Obligatory knowledge of English language, minimum at conversation level; and of chess terms in other official FIDE 
languages.  

3.4 Minimum skills at user level to work on a personal computer. Knowledge of pairing programs endorsed by the FIDE Swiss 
Pairing Committee, Word, Excel and E-mail.  

3.5 Skills to operate electronic chess clocks of different types and for different systems. 

3.6 Experience as chief or deputy arbiter in at least four FIDE rated events such as the following:  

a. The final of the National Individual (adult) Championship (maximum two norms).  
b. All official FIDE tournaments and matches.  
c. International title tournaments and matches.  
d. International chess events with at least 100 players.  
e. All official World and Continental Rapid Championships (maximum one norm).  

3.7 The title of the International Arbiter for each of the IBCA, ICSC, IPCA shall each be equivalent to one IA norm.  

3.8 Being a match arbiter in an Olympiad is equivalent to one IA norm. No more than one such norm will be considered for 
the title.  

3.9 The title of International Arbiter can be awarded only to applicants who have already been awarded the title of FIDE 
Arbiter.  

 

4 Requirements for the title of FIDE Arbiter (FA). 

All of the following:  

4.1 Thorough knowledge of the Laws of Chess, the FIDE Regulations for chess competitions, the Swiss Pairing Systems.  

4.2 Absolute objectivity, demonstrated at all times during his activity as an arbiter.  

4.3 Sufficient knowledge of at least one official FIDE language.  

4.4 Experience as chief or deputy arbiter in at least four FIDE Rated events. These can be either national or international.  

4.5 The title of FIDE Arbiter for each of the IBCA, ICSC, IPCA shall each be equivalent to one FA norm.  

4.6 For a candidate, being a match arbiter in an Olympiad is equivalent to one FA norm. No more than one such norm will be 
considered for the title.  

4.7 Applicants from federations which are unable to organize any tournaments valid for titles or rating, may be awarded the 
title on passing an examination set by the Arbiters` Council.  

 

5 Application Procedure 

5.1 Application forms for the titles listed in 1.1.3 are annexed hereto. They are:  
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Tournament Report Form with cross-table and decisions on appeals - TRF (one for each norm)
Arbiter Norm Report Form - ANR (one for each norm)
Arbiter Title Application Form - ATA  

5.2 The norm reports supporting a title application must be for at least two different types of tournament, or at least one 
international rated event according to 3.6(d), and achieved in events with starting dates that fall within a six-year period. 
The application must be submitted not later than the second FIDE Congress after the date of the latest event listed.  

5.3 Applications must be submitted to the FIDE Secretariat by the federation of the applicant. The national federation is 
responsible for the fee.  

5.4 All title applications together with full details must be posted on the FIDE website for a minimum of 60 days prior to 
finalisation. This is in order for any objections to be lodged.  

 

6 List of Application Forms: 

1.Tournament report form IT3.

2.International Arbiter norm report form IA1.

3.Application for award of the title of International Arbiter IA2.

4.FIDE Arbiter norm report form FA1.

5.Application for award of the title of FIDE Arbiter FA2.

���������� ������ ��� ����������� �.�.�.

4.1 ����� ��������� ��� ����� �����µ��� µ��� ��µ������ ��� ����µ�� ��� ���, �����µ����� ������ ������� µ� ��� ��������� 
���� �� ������������ ������ ���� ������ ��� ��� ��������� ��� ������ µ� ������� � ����� ��� ���.

4.2 �� ��������� ��� ��������� ����� �������� ������ ������������� µ� �� ������� �����µ� ����������� ELO RATING. 
 
4.3 �� ������� µ� ���� ������� ��� ��� ���������� ��� ��������� ������������ � �������� ������ ��� ����������� (����). �
���������� ��� ��������� ��� �� �������µ��� ��� ��������������� ���� ���������� �������µ� (���. 1.30). 
 
4.4 � ���� ����� µ����� ���� ������������� �� ������� µ� ��� �������� ������ ��� ��� ���������� ��� ��������� ��� 
��������� µ� �� ������� ��������������.

4.5 � ��� �����µ�� ��� ����������� ���� ���� ������� ��� ��� ������� ���� ��� �������� ��� ��������� ���. � ��� 
����������� ������ �������, «���µ��» ��� ���������, �� ����µ������������ ��µ���� µ� ������������ �������µ��� ���� �� 
�������� ��� ������ �����. ������, �� ������ ��� ���������, ������ ��� µ����� ��� �������� ��� ���� ���� ���������.

4.5.1. ������ «µ����»: �. ������� (��), �. �µ����������� (��), �. ��������� (��). 
 
4.5.2 ������ «����������»: �. ��������� �’ ���������� (��), �. ��������� �’ ���������� (��), �. ��������� �’ ���������� 
(��), �. ��������� �’ ���������� (��). 
 
4.6 �� ��������� ��� ��� ����� �����µ��� µ��� ��µ������ ��� ��� ���� ��µ������ ��� ��������� ���������� ��������� 
«����� ���������» (��). 
 
4.7 �� ������ ����� �������. �� ������ �’, �’ ��� �’ ���������� �����µ����� ��� �� �� ��� ��µ������ ��� ������ ���� ��������� 
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��� ������������� ����������� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ������ ��, �� ��� �� ��� �� �� ��� ���.

4.7.1 � �����µ� ������ µ���� ��� � ��������� ������ ���������� ��� ����������� ���� �������µ��� ���������� �������,
������� �� ����������� ���������� ��� �� ��� ���. �� �� ��� ��� ���������� ���� �� �������� ��� ���� ��� ������µ����� 
�� ������� ��������.

4.7.2 ���� �� ������, ���µ� ��� ����� ��� ��µ����������� µ� ���µ� ������� ���µ�� ����������� ��� ��� ����������� ���� 
����� ���������� ��� �� µ��� ��� ������ ��� ������� ������ �����������, ������� �µ���.

4.8 �� µ���� ��� �� �������µ��� ��� ������� ��� ��� �����µ� ������ ��������� µ� ������� ��� �� �� ��� ���.

4.9 ������ ��� �����µ� ������ µ����� �� ����� ������������ ��� ��� ����, ���� ��� ��� �������� ��� ��� �����, ��������� 
��� ��µ������ ��� � ���� �����������µ��� �������.

4.10 �� ������� ��������� ��� ��������� ����� ��������� ����������� �µ��������� �����µ����, ������ ��� ������ ����, �
����������� ������ ��� ����������� � ��� ��� ������ �������� µ��� ��µ������ ��� ����µ�� ��� ���. � ���� ���� ������µ� �� 
������� ��� �������� ������ ���������� ��� ��� ������� ��� �����µ��.

4.11 ������ �� ����������� ���������� ���� �� ����� µ� ������������, �� ������ �������� � ����� ������������� ������� 
�.�., �����µ����� ��µ���� µ� ��� ��������� � ��������� ��� ������, ������� µ� ��� �������� ������������ ��� ��� 
������ ������ ��� ������ 4.5. 
4.12 ��� ��� �������� ������ �� ������ ���������� ��µ������� ����� � ����µ������� ��� ��� ��������� ��� �� µ��� ��� 
��� ��µµ���������, ������ ��� ���������µ���� �������� ��� ��� ��������� ��� ����µ�������.

4.13 ��� ���µ�� ����������� ���� ��������� ��µ������� � ��� ��������� ��µ�����µ���� ���µ�� ����������� ��� ���� 
������ ������ �����������. ��� �������� ��� ��� ���� ���µ� ����������� ��µ�����µ��� �� ������� ������ ������, ��µ������� 
����� ���� ������� ���µ��, ������� µ� ��� ����� ��� ��������, �� ����: ��-2300, ��-2200, ��-2050, ��-1900, ��-1700, 
��-1500, ��-1300 ��� ��-1100. ��� �������� �������� ��µ������� �����: �. � ���µ�� ����������� ��� ���� ������ ������ 
FIDE, �. � ������� ��� ���µ�� �����������, �. ��� ��� 16 ���� � ������� ���µ�� 2000 ��� ������ ��� 1800 ��� ��������,
���� ��� 16 ���� 1800 ��� 1600 ���������� ��� ���� ��� 12 ���� 1600 ��� 1400 ����������.

4.14 «���µ� ������» ������� � �������� �� ���������� ����µ���� ���µ�������, ������� µ� �� ����µ������� ��� 
�����������, ��� �����µ��� ����� ��� ��� ����µ� ������. ��� ���µ� ������� µ� ����� ����������� ����µ���� ��������.
«���µ� ������» �� ��������µ��� ����µ� �������� µ����� �� �������� ��� ����� ��� ������ ���������� ������� �� ������ 
���������, ��µ���� µ� ��� ���. 4.23. 
 
4.14.1 �� ���µ�� ������, �� ������� ��� �� ���µ���, µ� �� ������������ ��� ��������� � �������µ�� ������, �����:

Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΓΙΑ «ΝΟΡΜΕΣ» ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 

%% ΕΜ ΟΜ ΥΜ ΑΚ ΒΚ ΓΚ 

20     2401-2450 2201-2250 1901-1950 1601-1650 

25     2351-2400 2151-2200 1851-1900 1551-1600 

30     2301-2350 2101-2150 1801-1850 1501-1550 

35     2251-2300 2051-2100 1751-1800 1491-1500 

40   2401-2450 2201-2250 2001-2050 1701-1750 1401-1450 

45   2351-2400 2151-2200 1951-2000 1651-1700 1351-1400 

50 2401-2450 2301-2350 2101-2150 1901-1950 1601-1650 1301-1350 

55 2351-2400 2251-2300 2051-2100 1851-1900 1551-1600 1251-1300 

60 2301-2350 2201-2250 2001-2050 1801-1850 1501-1550 1201-1250 

65 2251-2300 2151-2200 1951-2000 1751-1800 1491-1500 1151-1200 

70 2201-2250 2101-2150 1901-1950 1701-1750 1401-1450 1101-1150 

75 2151-2200 2051-2100 1851-1900 1651-1700 1351-1400 1051-1100 

80 2101-2150 2001-2050 1801-1850 1601-1650 1301-1350 1001-1050 

Β’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΓΙΑ «ΝΟΡΜΕΣ» ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 
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%% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

20 1 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 4 

25 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 

30 1,5 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5 5,5 

35 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4,5 4,5 5 5,5 6 6 6,5 

40 2 2,5 3 3,5 4 4 4,5 5 5,5 6 6 6,5 7 7,5 

45 2,5 3 3,5 4 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 

50 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 

55 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7,5 7 8,5 8 9 9,5 10 

60 3 4 4,5 5 5,5 6 7 7,5 8 8,5 9 10 10,5 11 

65 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7,5 8 8,5 9,5 10 10,5 11 12 

70 3,5 4,5 5 6 6,5 7 8 8,5 9,5 10 10,5 11,5 12 13 

75 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8,5 9 10 10,5 11,5 12 13 13,5 

80 4 5 6 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13 14 14,5 

4.14.2 «���µ� ������» �� 12 �������� ��������� � ���������� ���� ������ ������ ������, µ� ��� ���� ����������� 
���µ������:

���µ� �� 2350 
���µ� �� 2250 
���µ� �� 2050 
���µ� �� 1850 
���µ� �� 1550 
���µ� �� 1250  

���������� ���������� ��� ��� ���� ��� ���µ�� ����� � ���������� 12 ����������� �������� ��� ������� ������� ������ 
��� ������. � ���µ� ����� «12 ��������» ������ �� ����� ����������� ������������ ��� 12 ��������.

4.15 ��� ����� ������ � ����µ��������� ���µ�� ������ �� ������ ��� ����� ��µ������� ����µ������� ��’ ���� ���� 
���������� �������� 80% ��� ������� ���µ�� ��� �� ���µ� ��� ������ �����.

4.16 ��� ��� �������� ���µ�� ������ �� ������ µ� ����µ������� µ��������� ��’ ���� ���������� �������� ��� 25% ��� 
������� ���µ��, ���������� ������� 20%. 
 
4.17 �� ��� ������� ��� �� ��µ�����-µ���� ��� ��� ���� ��������� ������������ ��� ������� ��� ����� �� (�� ��� ����� ��� 
������� �������� ������). 
 
4.18 ��� ��� �����µ� ������ ��, �� � �� �� ���������, � ��������� ������ �� ������� µ�� � ������������ ���µ�� ��� 
����������� ���������� ��� �� ��������� ����������� 12 ��������. � ������ �����µ���� ����µ��� �� � ���µ� ��������� ��� 
���µ� ����������� (���. 4.14.2). 
 
4.19 ��� ��� �����µ� ������ ��, �� � �� �� ��������, � ��������� ������ �� ������� µ�� � ������������ ���µ�� ��� 
����������� ������ ��� �� ��������� ����������� 24 ��������. ��� ����� ������ � �����µ� ������ «µ����» µ��� µ� ���µ�� 
��� ��� ������ ������ �����������.

4.20 �� ���������� ��� ��� ������ �� ������ ���� ��� ��������µ���� ������� ��� ��� ������������� ��� ����� ����� 
��� ��� ���, ������� ���µ�� ��, �� ��� �� µ��� ��:

�. ����������� �� 30% ���� ��µµ������� �������� ��� ����� ��� �� ���µ� ��� ��������� � ��������� - � ��� ������� 
�����.

�. ����������� �� 30% ���� ��µµ������� ������ �� ����������� ��µ����� ��� ���� ���������� ��µµ���������.

�. �������� ���� ����������� �������� �������� ������������ ���������.

�. ������ �� µ��� µ����� �µ���� µ� �����µ� �����������, ��’ ���� �� �µ���� ����� ����������� �����µ�����, ������� ���µ�� 
���� ������ 8 ����������� ������ ��� �� µ��� µ��� ��� ��������� �µ���� �������� ��� «�����µ���» ����������� �����.

4.21 �� ���������� ��� ��� ����� ��� �� ������ �������� ������ ��� �� ������� �� ������������ 4.20 �, � ��� �, � ���µ�
��� ������������� ��������� ��� ����µ����������� ��� �������� ����µ� �������� ��’ ����� ��� ����µ����� ���������.

4.22 � ���µ� ����µ����������� ������������ µ� ����µ���� ��������. �� ������ ���� � ������ �������, µ��� ��� ������� 
��� ������� ������ ��� ������, ��������� ��� ����µ��������� ���µ��, ����������� �µ�� � µ������µ�� ���� µ� ��������� 
��� ��������� ������ ��� ������ ��� ������������ ��� ���. 4.20 �������, µ������� �� ��� ��� ����µ� ��� �������� ���� 
��� �� ���������� ����, �� �� ��� ��� µ����� �� ����������� ����µ��������� ���µ��, ������ ��� �������� ��� ���� ��� 
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µ����� ���� ���������. �� ���� ������ ��� ����µ���� �������� (���. 4.14) ����� ���������.

4.23 ������ �����µ����� ����µ��� �� ����:
�. ������ �� 
�1) ���� ���������� �������.
�2) ���� ������ ���� ��� ���� �������� ������� FIDE GM ��� FIDE IM. 
�. ������ �� 
�1) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 11 ��������» ���� ���������� ������� ���� 
������ (���� ��� 20 ����). 
�2) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 11 ��������» ���� ������������ ������� 
��������.
�3) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 9 ��������» ���� ���������� ������� ������ 
(���� ��� 18 ����). 
�4) ���� � ���� ������ ������ FIDE FM. 
�5) ���� ������ ���� ��� ���� �������� ������� FIDE: FIDE WGM, FIDE WIM. 
�. ������ �� 
�1) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 11 ��������» ���� ������ ��� ������ FIDE CFM. 
�2) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 9 ��������» ���� ������ ��� ������ FIDE WFM.  
�3) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 9 ��������» ���� ���������� ������� ������ 
(���� ��� 16 ����). 
�4) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 9 ��������» ���� ������������ ������� ���� 
�������� (���� ��� 20 ����). 
�5) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 7 ��������» ���� ���������� ������� ������ 
(���� ��� 14 ����). 
�6) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 7 ��������» ���� ������������ ������� �������� 
(���� ��� 18 ����). 
�. ������ �� 
�1) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 11 ��������» ���� ���������� ������� ������ 
(���� ��� 12 ����). 
�2) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 11 ��������» ���� ������������ ������� 
��������� (���� ��� 16 ����). 
�3) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 9 ��������» ���� ���������� ������� ������ 
(���� ��� 10 ����). 
�4) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 9 ��������» ���� ������������ ������� ��������� 
(���� ��� 14 ����). 
�5) µ��� µ� «���µ���� ���µ� �� 7 ��������» ���� ������������ ������� ��������� 
(���� ��� 12 ����) ��� ���� ������������ ������� ��������� (���� ��� 10 ����). 
 
4.24 ������ � ���µ� ������ µ����� �� �����µ���� �� ���������� ������� �� ���� ��������� ��� ��� ����������� ��� ��� 
������� �������µ�, ��:

�. � �����µ� ����������� ��� ��� ��������� ������.

�. � ������ � � ���µ� ������ ��� ����� �������� ��� ����� ��� �����µ���� �� ��������µ� µ� �������� ������µ� ��µµ������.

4.25 ��� ����� ������� ��� �������� ������ «µ����» � ����µ��������� ���µ�� ������ «µ����», �� ������������ ���� ��� 
����������� ����������� ��� ������ ��� ����µ���, ���� ������������ ���� ��������� ���� ��� ��� �������� ���� �µ���.
�������� ��������� �µ����������� ������������ � ������������ ��� ��� ������� ��� ���, ��΄���� ����������� ������� 
���� ��������� ��� ������.

4.26 �� ���� ��������� ������� �� µ�� ���������� ���µ�� ��� ������������� ��� ���� �������, µ����� �� ��� �����µ�������� 
��� �����������, ���������� ���µ��.

4.27 �� �� ��� ��� µ����� �� ���������� ���µ������� ��µ�����µ� ��������µ���� ��� �� ���µ����µ� ���µ�� ������ ������ 
��� �������� ��� ����.

4.28 � ���� ����µ���� ��� ����������� ���� 15/1 � 15/7 ���� ������ ������ ������� ���µ�� �����������. ���� ������ 
������������� ������ ��� ������ µ���� ��� 30/11 � 31/5 ����������. ���� ������ ����������� �� ���µ�������µ� ���� 
��������, �� ��µ����� ��� ������, � ������� ����µ�� µ������ ��� ���� ���, � ������ ���, � ���µ�� ����������� ���, �
������ ���, � ����µ�� ������ ���� ����� ������� ���������� � ���������� ��� ��� ������µ��� ���� ���������� ��������. ��� 
����������� ���� ������ ����������� � ���µ�� ��������� � ����������� ��� ��� 4 �������� ��������� ��� ������� 
����������� �� ���� µ��, ����� ����������µ�� �������� ��� ��� 3 ������ ��������� ��� ����������� ������ ����������µ�� ��� 
��� 4�, ��������� �������. �� ��� �������� ����������, ��������� ��� ���µ� ��� �����.

4.29 ������������� ���� �� ������ ��� �������������� ��� ��� ���, �� ��µ����� ���, ����� ����������� �µ��������� � ��� 
������ ������ µ� �� ��µµ����� ������� ��������� ��� ����� ��� ������� ��� ���.

4.29.1 ������������� ������ ��µµ������ ��������� �� ������ ����������, ��΄���� � ��µµ����� ���� ���� �������������� 
���� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ������ ��� �� ��������µ��� ������������ µ� �����µ� ������� ��� ��������. �� 
������µ��� ��������µ���� ���� ��������� ����, �������� ���������� �������µ�.

4.29.2 ��� �� ����������� ����������� ���������� ���� ������ ������ ��� ��� FIDE, �� ������ �� ��������� ���� ��� �
��������� ��� �� ����µ� ����������� ��� �� ��µ�����-����������, ������ (20) ����������� �µ���� ���� ��� �µ���µ���� 
������� ��� �����������.
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4.29.3 �� ������ �������µ� ��� ���������� ��� �� �� ��� ��� ���µ������� �� ��������� ��� �������� �����µ������ ��� 
��������µ�� ��� ���µ�� �����������.

4.30 � �������� ���������µ���� �������� ������ �� ����� ����������� 61 ����� (������ ��������� �������� FIDE) ��� ���� 
�������� ��� ��� ��� �������. ���� ��� ������� ��� �� ��� ���, µ����� �� ������������� µ� ���������� 30% ��� �� 
�������� ��� ��������� µ� �����µ� ������, ��������� ��� ����� ������ ����������� 25 ����� ��� ��� ���������� ��� ��� 
������.

4.31 ������������� �������� ��� ����������� ��� ������ ��������, �������� ��� ������ ������ ��� �������� ��� ����� 
������ ������ (����� ��µ����), ���� µ� ��������� ��� �������� ��������, ����� ��� �������� ��� ��������� ��� �������� 
���, ��� ������ ����, ��� ���������� �� ��µµ����� ��� ��� ��������µ��� ����������.

4.32 ��� �� ��������µ��� ������������ ��� �������������, ������������� ������� µ� ����������� ����� ����������� ��� 
���������� �������µ���� ��� ���.

4.33 �� ������� ��� ����������� � ��� ��������� ��� ��������� ��µ�� ��� ���µ�� ����������� ���� ��� �µ���µ���� ������� 
��� ������� ��� ����������� ���� ������.


