Συνεδρίαση διαρκείας ∆Σ ΠΕΣ μέσω φόρουμ - Όλες οι αποφάσεις που λήφθηκαν έως 19/06/2017

Τα μέλη της Π.Ε.Σ. συνεδρίασαν μέσω του φόρουμ μέχρι και τις 19/06/2017
Παρόντες (online) ήταν:
Αληχανίδης Σωκράτης, Μέλος
Ζέρβα Παρασκευή, Ταμίας
Καρακόλη Αναστασία, Μέλος
Μυρσίνης Θράσος, Πρόεδρος
Παπασταυρίδης Μάκης, Μέλος
Τοπάλογλου Χαράλαμπος, Μέλος
Τσαλαπάτη Ευανθία, Γραμματέας
Μαραγκουδάκη Αμάντα, Μέλος
Σολαχίδου Βάσω, Μέλος
Πετρόπουλος Σταύρος, Αντιπρόεδρος
Τοπάλτση Καίτη, Μέλος

Θέµατα ∆Σ

1.Η παράγραφος των κανονισμών «Οι λέξεις που σημειώνονται ως «λόγιες» κλίνονται κανονικά. Οι
λέξεις –όχι της δημοτικής- που απαντώνται μόνο σε συγκεκριμένες φράσεις, δεν κλίνονται. Δεκτοί είναι
μόνον οι κλιτικοί τύποι που γράφονται στο λήμμα και στα παραδείγματα., π.χ. από τη φράση «ΑΠΟΡΙΑ,
ΨΑΛΤΟΥ ΒΗΞ» είναι δεκτός ο τύπος ΒΗΞ, κανείς όμως άλλος τύπος της λέξης. Οι υπόλοιπες
«αρχαιοπρεπείς» κλίνονται με τους κανόνες της δημοτικής εκτός αν τα βοηθήματα ορίζουν
διαφορετικά.» τροποποιείται ως εξής: «Οι λέξεις που σημειώνονται ως «λόγιες» κλίνονται κανονικά. Οι
λέξεις –όχι της δημοτικής- που απαντώνται μόνο σε συγκεκριμένες φράσεις, δεν κλίνονται. Δεκτοί είναι
μόνον οι κλιτικοί τύποι που γράφονται στο λήμμα και στα παραδείγματα., π.χ. από τη φράση «ΑΠΟΡΙΑ,
ΨΑΛΤΟΥ ΒΗΞ» είναι δεκτός ο τύπος ΒΗΞ, κανείς όμως άλλος τύπος της λέξης. Οι υπόλοιπες
αρχαιοπρεπείς κλίνονται μόνο ως αρχαιοπρεπείς και μόνο στους χρόνους και τις εγκλίσεις που δίνονται
από τα λεξικά».

2. Η παράγραφος των κανονισμών «Η ένσταση γίνεται με την εκφορά της λέξης “ένσταση” και μόνον
έτσι, από τους παίκτες μόνο, και αυστηρά έως ότου να καταγραφεί στο φύλλο βαθμολογίας το σκορ
(πόντοι και άθροισμα) και από τους δύο παίκτες.» τροποποιείται ως εξής: «Η ένσταση γίνεται με την
εκφορά της λέξης “ένσταση” και μόνον έτσι, από τους παίκτες μόνο, και αυστηρά έως ότου να
καταγραφεί στο φύλλο βαθμολογίας το σκορ (πόντοι και άθροισμα) και από τους δύο παίκτες. Οι
παίκτες είναι υποχρεωμένοι να αποφασίσουν εάν θα κάνουν ένσταση εντός χρονικού διαστήματος που
δεν υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που νεκρώθηκε ο χρόνος».

3. Η παράγραφος των κανονισμών «Ο παίκτης παίζει και δηλώνει ότι τελείωσε την κίνησή του >>
σταματά (νεκρώνει) ο ίδιος τον χρόνο >> μετριέται το σκορ >> καταγράφεται και από τους δύο
παίκτες>> αρχίζει τον χρόνο του άλλου παίκτη >> παίρνει γράμματα.» τροποποιείται ως εξής: «Ο
παίκτης παίζει και δηλώνει ότι τελείωσε την κίνησή του >> σταματά (νεκρώνει) ο ίδιος τον χρόνο >>
μετριέται το σκορ >> καταγράφεται και από τους δύο παίκτες >> παίρνει γράμματα >> αρχίζει τον χρόνο
του άλλου παίκτη. Δεν επιτρέπεται στον παίκτη να αρχίσει να τοποθετεί λέξη στο ταμπλό πριν
ολοκληρωθεί το τράβηγμα γραμμάτων από τον έτερο παίκτη και πριν αυτός εξακριβώσει ότι ο έτερος
παίκτης έχει τουλάχιστον 7 γράμματα στο αναλόγιό του»

4. Η παράγραφος των κανονισμών «Εάν παίκτης θα πρέπει να απομακρυνθεί επί ολίγον, ο χρόνος του
δεν παύει, εκτός αν πριν απομακρυνθεί, παίξει. Αφού παίξει, ο χρόνος σταματά, δεν παίρνει γράμματα
και απομακρύνεται. Εάν είναι η σειρά του αντιπάλου, το παιχνίδι παύει μετά την κίνησή του,
καλύπτονται τα αναλόγια και αναμένεται ο παίκτης να επιστρέψει.» τροποποιείται ως εξής: «Για
απομάκρυνση από το τραπέζι ισχύουν τα εξής: ζητάει ο παίκτης Α να αποχωρήσει για λίγο, καλείται
κάποιος από τους εφόρους (προϋπόθεση να υπάρχουν δυο ή τρεις έφοροι τουλάχιστον), παίζει ο
παίκτης Α τουλάχιστον 2 γράμματα (πάντα για λέξη/εις έγκυρη/ες, όχι άκυρη/ες για να τα πάρει ξανά
πίσω) και δεν παίρνει γράμματα, παίζει ο παίκτης Β τουλάχιστον 2 γράμματα (πάντα για λέξη/εις
έγκυρη/ες, όχι άκυρη/ες για να τα πάρει ξανά πίσω) και δεν παίρνει γράμματα, καλύπτουν και οι δυο τα
αναλόγιά τους και το ταμπλό με τα φύλλα αγώνα, αποχωρούν και οι δύο από το τραπέζι συνοδεία
εφόρου, επιστρέφουν συνοδεία εφόρου, συνεχίζεται το παιχνίδι με την πρέπουσα σειρά.»

5. Στα τουρνουά μπορούν να συμμετέχουν και ανήλικοι, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνω των 16 ετών
και μόνο με τη συγκατάθεση και την παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα τους.

6. Στους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων, κεφάλαιο 4 (ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ), παράγραφος Ε (Ενστάσεις),
προστίθεται η κάτωθι παράγραφος: «Κάθε αναγραφόμενη λέξη στο φύλλο ενστάσεων λογίζεται και ως
διαφορετική ένσταση. Από τη στιγμή που παραδίδεται το φύλλο ένστασης στον έφορο, ο παίκτης που
υποβάλλει την ένσταση δεν έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να τη διαφοροποιήσει».

Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας
Μυρσίνης Θράσος Τσαλαπάτη Ευανθία

