
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 3
ης

 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009  

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ 

 

Στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία των σκακιστικών συλλόγων της Τριανδρίας, µετά από 
πρόσκληση του συλλόγου Ο.Σ.ΤΡΙΑ, συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι όλων των οµάδων της Α’ 
Εθνικής της Βόρειας Ελλάδας µε αντικείµενο την επεξεργασία και πρόταση θέσεων τόσο για 
το πρωτάθληµα της Α’ εθνικής του 2010, όσο και για µέλλον, µε βάση την µέχρι σήµερα 
εµπειρία.  
Παρόντες ήταν: 
1) Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ (Βασ. Θεοδωρίδης) 
2) Ο.Φ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ (Κλ. Χαλβατζόγλου) 
3) Λ.Π. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Μπ. Αντωνιάδης) 
4) ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Γ. Αντωνιάδης) 
5) ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Γ. Αντωνιάδης) 
6) ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Θοδ. Τσορµπατζόγλου) 
7) Ο.Σ. ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ (Βαγγ. Βιδάλης, Κ. Κατσιφαράκης, Α. Παλάσκος, Ι. Νερουλίδης) 
8) ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Κ. Κουτρούκης) 
9) Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Γ. ∆ιαµαντόπουλος) 
10)Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ (Γ. Μήτρου) 
 
Μετά από την κατάθεση τεκµηριωµένων προτάσεων και εκτενή συζήτηση προέκυψαν οι 
παρακάτω κοινές θέσεις, κάποιες εκ των οποίων οµόφωνα. 
 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ (ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) 
Αναµφισβήτητα, το διασυλλογικό πρωτάθληµα της α’ εθνικής αποτελεί την κορυφαία 
διασυλλογική εκδήλωση της χώρας, µε πολλά ποιοτικά στοιχεία. Η παρουσία των δύο ξένων 
αποτελεί ένα επιπλέον εχέγγυο για την ποιότητα των αγώνων, όπως και η συµµετοχή των 
κορυφαίων ελλήνων ανδρών, γυναικών, νέων, εφήβων, προεφήβων και παίδων (µε 
ελάχιστες εξαιρέσεις). 
Παρ’ όλα αυτά, το διασυλλογικό πρωτάθληµα δεν εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους και 
τις χορηγίες που θα επέτρεπαν στις οµάδες να ασχολούνται πρωτίστως µε τα αγωνιστικά 
θέµατα και δευτερευόντως µε τα οικονοµικά. 
 
Κοινή διαπίστωση είναι ότι το υπάρχον σύστηµα έχει φθάσει στα όρια του τόσο από άποψη 
µεγέθους, όσο και από άποψη χρηµατοδότησης, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ανάγκη για 
ριζικές αλλαγές, οι οποίες θα πρέπει να ισχύσουν από το 2011. 
Μεταξύ των στόχων του προτεινόµενου συστήµατος είναι η Α’ εθνική να γίνει σαφώς πιο 
ανταγωνιστική, αφού ο κάθε σύλλογος θα έχει την επιλογή –ανάλογα µε τα οικονοµικά του 
µέσα ή τα τµήµατα υποδοµών του- σε ποιο ή ποια πρωταθλήµατα θα «επενδύσει». Σήµερα 
υπάρχουν σύλλογοι που έχουν ως µονόδροµο ανάπτυξης την επιδίωξη της συµµετοχής τους 
στην α’ εθνική, µε µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα τη στρεβλή τους ανάπτυξη (µέσω αθρόων 
µεταγραφών). 
Με το προτεινόµενο σύστηµα, οι σύλλογοι που δεν έχουν την οικονοµική ευχέρεια να 
συµµετέχουν στην α’ εθνική, -αλλά διατηρούν τµήµατα υποδοµής-, και θέλουν να διεκδικούν 
πανελλήνιες διακρίσεις, θα έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα. Ο διαχωρισµός σε Α1 και Α2 
µειώνει τις «αδιάφορες» οµάδες δηλαδή αυτές που δεν έχουν κάποιους ιδιαίτερους στόχους. 
Σε κάθε περίπτωση, µε την πρόταση αυτή, τα πρωταθλήµατα θα είναι πιο αναπτυξιακά και 
θα υποστηριχθεί τόσο η δυναµική του νεανικού σκακιού, όσο και η ορθολογιστική εξέλιξη των 
σκακιστικών σωµατείων που αποτελούν τη βάση του ελληνικού σκακιού. 
 
 
Οι αλλαγές προτείνονται να είναι σε δύο κύριους άξονες (οµόφωνη απόφαση – είχε 
προηγηθεί η αναχώρηση του κ. Θ. Τσορµπατζόγλου): 
Α) Κατάργηση του συστήµατος των 34 οµάδων και αντικατάσταση του από Α1 10-12 οµάδων, 
Α2 10-12 οµάδων, Β εθνική: τριών οµίλων από 8-10 οµάδες. 
Β) ∆ηµιουργία πρωταθληµάτων µε την ανωτέρω δοµή ανά κατηγορία (µε 5 γενικές σκακιέρες 
και µία γυναικεία, και εφήβων/νεανίδων (-18, -16, -14, -12, µε έξι σκακιέρες). Μία οµάδα 
µπορεί να συµµετέχει σε κάποιες ή όλες τις κατηγορίες και κάθε οµάδα της να είναι σε 



διαφορετική κατηγορία. Τηρούνται χωριστές βαθµολογίες (Α1-Α2 γενική, Α1-Α2 εφήβων). Η 
διεξαγωγή των πρωταθληµάτων αυτών γίνεται ταυτόχρονα. 
Η συµµετοχή των αλλοδαπών σκακιστών περιορίζεται µόνον στο πρωτάθληµα µε τις 5 
γενικές+1 γυναικεία. 
Μελλοντικά µπορεί να εξεταστεί και η δυνατότητα µετεξέλιξης σε 3 πρωταθλήµατα: α)µε 6 
γενικές σκακιέρες, β)µε 4 γυναικείες  γ)  µε 6 (-18, -16, -14, -12) 
 

2. ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ. 
Αυστηρή εφαρµογή των κανονισµών µε ταυτόχρονη κατανοµή των χρηµάτων κλιµακωτά ανά 
θέση τελικής κατάταξης, έτσι ώστε να υπάρχει κίνητρο στις οµάδες για καλύτερη κατάταξη.  
Αλλαγή του κριτηρίου ισοβαθµίας των πόντων σε 3

ο
 κατά σειρά, µε δεύτερο ένα σύστηµα 

Sonneborg-berger (εφόσον υποστηρίζεται από το σύστηµα κληρώσεων).  
Υπήρξαν και απόψεις  για βαθµολογία 3-1-0, ή/και εφαρµογή του «κανόνα των 30 κινήσεων». 

 
3. Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ. 

Για το πρωτάθληµα του 2010 να υπάρχει καταβολή 1000 Ευρώ σε κάθε µία από τις πρώτες 
20 οµάδες. Για τα υπόλοιπα διαθέσιµα χρήµατα υιοθετήθηκε η πρόταση για κλιµακωτή 
καταβολή των επάθλων από την 1

η
 έως την 16

η
 οµάδα. (οµόφωνη απόφαση) 

 
4. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ. 

Να κατατίθεται µέχρι την 12 µ.µ. της προηγούµενης. Στον διπλό γύρο να είναι (για τον 
απογευµατινό) τουλάχιστον µία ώρα πριν την έναρξη του γύρου. Στον διπλό γύρο επίσης να 
υπάρχει παράταση της λειτουργίας του εστιατορίου για το βράδυ. (οµόφωνη απόφαση).  
 

5. ΜΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
To bye να παίρνει 1 βαθµό και έξι (ή επτά – έτσι ώστε να υπάρχει ένα µικρό µπόνους, σε 
αντίβαρο του ενός βαθµού αντί των 2) πόντους (απόφαση µε µία διαφωνία).  
Να µην υπάρχει οποιαδήποτε αντικατάσταση οµάδας.  
 
 
Τέλος αποφασίστηκε ότι το µνηµόνιο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί προς συζήτηση στην 
Τεχνική επιτροπή της ΕΣΟ και το ∆.Σ. που θα διεξαχθούν στις 11-12/12/2009. 
 
Παράλληλα, καλούνται και τα υπόλοιπα σωµατεία της Α’ Εθνικής να υιοθετήσουν και να 
προσυπογράψουν τις θέσεις αυτές. 
 
 
Οι συνυπογράφοντες: 
 
1) Βασ. Θεοδωρίδης 
2) Κλ. Χαλβατζόγλου 
3) Μπ. Αντωνιάδης 
4) Γ. Αντωνιάδης) 
5) Βαγγ. Βιδάλης 
6) Κ. Κουτρούκης 
7) Γ. ∆ιαµαντόπουλος 
8) Γ. Μήτρου 
 
 
 

 


