2007/12/09 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Χ. ΤΖΗΜΑ

Με αφορμή το τελευταίο τουρνουά Πτολεμαΐδας, καθώς και τα επερχόμενα Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, θέλω να σημειώσω τα εξής προκειμένου οι διοργανώσεις να βελτιώνονται.

1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Τα τουρνουά με ελβετικό σύστημα, όπως είναι όλα τα ολιγοήμερα, αποβλέπουν στην
γρήγορη εξαγωγή κατάταξης, όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος και οι παίκτες σχετικά
πολλοί. Είναι όμως πιο αντικειμενικά, όσο περισσότεροι αγώνες γίνονται.
Στα τουρνουά έρχονται 40-60 άτομα με εξαίρεση το πανελλήνιο που ίσως έχει παραπάνω.
Για να εξαχθεί με σιγουριά ένας ή κανένας αήττητος, για 33 έως 64 παίκτες, ο ελάχιστος
αριθμός αγώνων είναι έξι (6).

Οι πιθανότητες να βγει ένας αήττητος ή κανένας μετά από 6 αγώνες φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα:

ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΕΝΑΣ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΗΤΤΗΤΟΣ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΑΗΤΤΗΤΟΙ

40 62,50% 37,50% 0%
44 68,75% 31,25% 0%
48 75,00% 25,00% 0%
52 81,25% 18,75% 0%
56 87,50% 12,50% 0%
60 93,75% 6,25% 0%

Όταν έχουμε 5 αγώνες, οι πιθανότητες είναι:

ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΕΝΑΣ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΗΤΤΗΤΟΣ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ 2 ΑΗΤΤΗΤΟΙ

40 75,00% 0% 25,00%
44 62,50% 0% 37,50%
48 50,00% 0% 50,00%
52 37,50% 0% 62,50%
56 25,00% 0% 75,00%
60 12,50% 0% 87,50%

Η διεξαγωγή απλού τελικού μετά από 5 αγώνες για να βγει νικητής δεν είναι θεμιτή διότι:

1- δημιουργούνται πολλές ισοβαθμίες στις θέσεις κάτω από τις δύο πρώτες.

2-το τουρνουά προσομοιάζει σε νοκ-άουτ κύπελλο, είναι σαν να γίνεται μόνο για την πρώτη
θέση – ακόμη, αυτός που θα χάσει στον τελικό θα έχει μία ήττα, πράγμα που θα είχαν και
άλλοι παίκτες αν συνέχιζαν και έπαιζαν με ελβετικό ακόμη έναν αγώνα.

3- έτσι κι αλλιώς, εάν παραμένουν 2 αήττητοι μετά από 5 αγώνες (πράγμα που είναι το
πιθανότερο για συμμετοχές άνω των 47), το ελβετικό θα δώσει άτυπο τελικό στον 6ο γύρο
μεταξύ τους

4- δεν γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του περιορισμένου χρόνου των τουρνουά

5- έχει αποδειχθεί ότι κατά τη διάρκεια του τελικού αποχωρούν παίκτες που έχουν χάσει το
ενδιαφέρον τους, κλπ.

-Βάσει όλων των παραπάνω, προτείνω:

Α. τη διεξαγωγή 6 αγώνων στα τουρνουά 2 ημερών και έως 64 άτομα, δίχως τελικό.
Β. τη διεξαγωγή 7-9 αγώνων στα τριήμερα τουρνουά.
Γ. κοινό τρόπο κατάταξης στις ισοβαθμίες σε όλα τα τουρνουά.
Δ. εξέταση της μείωσης του χρόνου σε 30 λεπτά από 35.
________________________________________

2) ΛΑΘΗ ΕΦΟΡΩΝ

Τα λάθη των εφόρων που ενίοτε καθορίζουν αποτελέσματα οφείλονται στα εξής:

1. δεν υπάρχει συγκεκριμένη λίστα που θα περιλαμβάνει όλες τις αποδεκτές λέξεις.
2. ορίζονται ισότιμοι έφοροι 2-3 και όχι ένας.
3. οι έφοροι πολλές φορές δεν γνωρίζουν καλά τους όρους αποδοχής, τι ακριβώς ισχύει και
τον τρόπο έρευνας των λεξικών

Τα (2) και (3) μπορούν να βελτιωθούν άμεσα με στόχο τη μείωση των λαθών:

(2) Πρέπει, όπως έχει προταθεί και στο παρελθόν, να ορίζεται ένας (1) κύριος έφορος που
μόνον αυτός θα τσεκάρει στο φύλλο ένστασης. Οι υπόλοιποι θα είναι βοηθοί.

(3). Σε κάθε όμιλο να γίνεται ενημέρωση των εφόρων πριν τα τουρνουά , αναλυτική και
διεξοδική για τους όρους αποδοχής από τους πλέον έμπειρους παίκτες..

