
ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρούµε ότι το διασυλλογικό πρωτάθληµα Α Εθνικής µαζί µε το ατοµικό πρωτάθληµα 

ανδρών αποτελούν τον καθρέπτη του σκακιστικού επιπέδου της χώρας µας. Το µέχρι σήµερα 

σύστηµα διεξαγωγής έχει δείξει τα αδιέξοδα του, ενώ η συνεχής υποχρηµατοδότηση του 

δηµιουργεί προβλήµατα, που είχαν ως αποκορύφωµα την µη διεξαγωγή του το έτος 2007, 

πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια, γεγονός που θεωρούµε ότι αποτελεί σοβαρή 

οπισθοδρόµηση για το άθληµα µας. 

Το νέο σύστηµα που προτείνουµε θεωρούµε ότι διασφαλίζει την ποιότητα της Α Εθνικής και 

το υψηλό της επίπεδο, αντικατοπτρίζει ταυτόχρονα την ανάπτυξη του αθλήµατος µε τη 

συµµετοχή µεγαλύτερου αριθµού οµάδων, ενώ αξιοποιεί καλύτερα τους διαθέσιµους 

οικονοµικούς πόρους και δηµιουργεί ευκαιρίες για εξεύρεση χορηγών. 

Σε σχέση µε το προτεινόµενο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΟ, ενώ έχει περίπου τον 

ίδιο αριθµό οµάδων, έχει πιο αξιόπιστο πρωτάθληµα, καθώς οι αγώνες διεξάγονται µε 

σύστηµα round robin, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί συνθήκες µικρών ποιοτικών και 

ισορροπηµένης δυναµικότητας τουρνουά, αντί για ένα πολυέξοδο και άνισης δυναµικότητας 

τουρνουά, το οποίο εκτός των άλλων θα οδηγήσει και σε οικονοµικό αδιέξοδο της 

περισσότερες οµάδες. 

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2009. 

Γίνεται χωρισµός σε Α1 και Α2. Η Α1 αποτελείται από έναν όµιλο 10 οµάδων, οι οποίες 

αγωνίζονται µε δεκαµελή σύνθεση σε ένα τουρνουά πουλ 9 συναντήσεων. 

Η Α2 αποτελείται από δύο οµίλους, <<Βόρειο>> και <<Νότιο>>, όπου στον Βόρειο όµιλο 

εκτός από Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, συµµετέχει και η ∆υτική Ελλάδα, ίσως και Στερεά 

Ελλάδα. Αντίστοιχα στο Νότιο Όµιλο συµµετέχουν οι οµάδες της Αθήνας, Πελοποννήσου, 

Κρήτης και Αιγαίου. 

Σε κάθε όµιλο της Α2 αγωνίζονται 10 οµάδες µε δεκαµελή σύνθεση σε τουρνουά πουλ 9 

γύρων. 

Οι διοργανώσεις τόσο της Α1, όσο και της Α2 γίνονται ξεχωριστά, ανεξάρτητα και όχι 

απαραίτητα στον ίδιο χώρο, ή το ίδιο χρονικό διάστηµα. Έτσι µπορούν να εξασφαλιστούν 

τοπικοί χορηγοί καθώς οι διοργανώσεις είναι µικρές (100 ατόµων) και δεν είναι απαραίτητο 

να γίνονται σε µεγάλα ξενοδοχεία. 

Υποβιβασµοί - προβιβασµοί. 

Ο πρώτος της Α1 είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Από την Α1 υποβιβάζονται 4 οµάδες (2 προς 

κάθε όµιλο της Α2), έτσι ώστε να υπάρχει µεγαλύτερος ανταγωνισµός στο πρωτάθληµα της 

Α1. 

Αντίστοιχα από κάθε όµιλο της Α2 ανεβαίνουν στην Α1 οι δύο πρώτοι κάθε οµίλου, ενώ από 

τους οµίλους της Α2 υποβιβάζονται στις τοπικές κατηγορίες και αντίστοιχα ανεβαίνουν από 

αυτές 3 οµάδες σε κάθε όµιλο. 

 



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2008 

Ειδικά για το 2008 το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί µε ελβετικό σύστηµα 7 γύρων και οι δέκα 

πρώτοι θα αποτελέσουν την Α1 του έτους 2009, ενώ οι δέκα υπόλοιποι θα πλαισιώσουν τους 

οµίλους της Α2. Αντίστοιχα θα ανεβούν οµάδες από τα τοπικά πρωταθλήµατα. 

 

ΚΟΣΤΟΣ 

Στα προηγούµενα πρωταθλήµατα Α Εθνικής είχαµε 16 οµάδες Χ 12 αθλητές Χ 8 ηµέρες (9 

αγώνες) = 1.536 διανυκτερεύσεις. Στην προτεινόµενη από την ΕΣΟ διάρθρωση το συνολικό 

κόστος θα είναι 34 οµάδες Χ 12 αθλητές Χ 8 ηµέρες= 3.264 διανυκτερεύσεις, όπου ένα πολύ 

µικρό µέρος θα δίδεται από την ΕΣΟ, ενώ λόγω του µεγέθους της η διοργάνωση θα µπορεί 

να γίνει µόνο σε συγκεκριµένα µεγάλα ξενοδοχεία µε πολύ µεγάλο κόστος. 

 

Στην πρόταση µας η Α1 πλέον θα έχει 10 οµάδες Χ 10 αθλητές Χ 8 ηµέρες = 800 

διανυκτερεύσεις. Η Α2 σε δύο οµίλους των 10 οµάδων θα έχει αντίστοιχα 1600 

διανυκτερεύσεις. Συνολικά δηλαδή 2.400 διανυκτερεύσεις χωρισµένες όµως σε 3 µικρές 

διοργανώσεις που µπορούν να γίνουν σπαστά, διαφορετικά και πολύ πιο φθηνά. Εάν αντί για 

οκτώ ηµέρες, το τουρνουά διεξαχθεί σε επτά ηµέρες µε δύο διπλούς γύρους µειώνεται 

αντίστοιχα το κόστος. 

 

Η ΕΣΟ για την διεξαγωγή των πρωταθληµάτων δίνει : 

Α) το ποσό των 50.000 EURO το οποίο έτσι και αλλιώς µέχρι σήµερα έδινε. 

Β) µέρος του ποσού των 31.500 EURO το οποίο αποτελεί το κόστος διεξαγωγής των 

παλαιών πρωταθληµάτων Β, Γ Εθνικής, τα οποία διεξαγόταν σε πανελλαδική κλίµακα και 

µετά την κατάργηση τους µοιράζεται κάθε χρόνο σε κάποιες ενώσεις υπό την µορφή 

επιχορήγησης. 

Ένα ποσό της τάξης των 30.000 EURO δίνεται στην Α1 και από 15.000 EURO σε κάθε 

όµιλο της Α2. 

Από την στιγµή που οι διοργανώσεις θα είναι ξεχωριστές, µπορούν να προσελκύσουν 

χορηγούς, να γίνουν σε πόλεις που δεν έχουν ξαναγίνει (π.χ. Καλαµάτα, Πτολεµαϊδα, 

Κάβάλα, Λάρισα), δεν χρειάζεται καν να γίνουν σε ξενοδοχεία, καθώς µπορούν να χωρέσουν 

ακόµα και σε αίθουσες συλλόγων και να δηµιουργήσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

διοργάνωση. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ. 

Η δεκαµελής σύνθεση των οµάδων µπορεί να είναι εναλλακτικά: 

5 γενικές, γυναίκα, Κ18, Α18, Α16, Α12 ή 

4 γενικές, γυναίκα, Κ18, Κ16, Α18, Α16, Α12 µε κατάργηση του ενός ξένου. 

 

Θεσσαλονίκη, 19 Φεβρουαρίου 2008 

 
ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ 


