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Προς
Το Δ.Σ. της ΕΟΜ

Θέμα: Ταυτόχρονα Πρωταθλήματα
Κύριε Πρόεδρε
Αγαπητά μέλη του Δ.Σ.,
Με αφορμή την πρότασή σας για τη μεταβίβαση του συστήματος
διαχείρισης Ταυτόχρονων Πρωταθλημάτων από τον Ο.Π.Α.Φ. στην Ε.Ο.Μ.,
σας εκθέτουμε ορισμένες σκέψεις που το Διοικητικό μας Συμβούλιο
επιθυμεί να συμμεριστείτε.
Όπως γνωρίζετε, ο ΟΠΑΦ δημιούργησε με την έγκριση, βέβαια, της
ΕΟΜ το θεσμό των Πανελλήνιων Ταυτόχρονων Πρωταθλημάτων. Αυτό το
θεσμό διαχειρίστηκε ο ΟΠΑΦ επί 6 περίπου χρόνια σε οτιδήποτε είχε
σχέση με τη διεξαγωγή των αγώνων.
Για να καταλήξουμε στην παραχώρηση που μας ζητάτε, θα μας
επιτρέψετε να εκθέσουμε ορισμένα στοιχεία που έχουν σχέση α) με μία
μικρή ιστορική αναδρομή, β) απόψεις για τον τρόπο διεξαγωγής, γ) τους
όρους της μεταβίβασης και δ) ορισμένες προτάσεις για την αναβάθμιση.
α) Ιστορική αναδρομή
Η ιδέα της διοργάνωσης Ελληνικών ταυτόχρονων πρωταθλημάτων
κυοφορήθηκε το 2003, αλλά η Ε.Ο.Μ. δεν ήταν σε θέση να την
υλοποιήσει, επειδή υστερούσε σε θέματα τεχνογνωσίας. Ακόμη και το
πρόγραμμα αποτελεσμάτων που διέθετε δεν μπορούσε να καλύψει με
άρτιο τρόπο (π.χ. ομάδες swiss, ή εν μέρει – master points Κυπέλλου)

όλες τις μορφές αγώνων. Κατά το τέλος του έτους αυτού δημιουργήθηκαν
2 συστήματα διαχείρισης ταυτόχρονων αγώνων. Το σύστημα του Ο.Π.Α.Φ.
λειτούργησε για πρώτη φορά με την ημερίδα της Τετάρτης 14/1/2004,
όπου συμμετείχαν οι όμιλοι Α.Ο.Μ.Β, Ο.Α.Μ.Κ. και Ο.Π.Α.Φ.
Πολύ γρήγορα το άλλο σύστημα εγκαταλείφθηκε, επειδή υστερούσε
σημαντικά σε σχέση με εκείνο του Ο.Π.Α.Φ., το οποίο χρησιμοποιείται
μέχρι και σήμερα.
Υπενθυμίζοντας πράγματα που σήμερα θεωρούνται αυτονόητα,
παραθέτουμε μερικά από τα πρωτοποριακά στοιχεία του συστήματος:
Δημιουργία διαδικτυακού

τόπου, όπου οι διαιτητές των ομίλων

μπορούν να παραλαμβάνουν δεδομένα που αφορούν την οργάνωση του
αγώνα (scoresheets και handrecords) και να αποστέλλουν αρχεία
αποτελεσμάτων αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
Δημιουργία κωδικών πρόσβασης για τα ευαίσθητα δεδομένα του
αγώνα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα θα
μπορούν να τα δουν.
Δημιουργία εσωτερικού ελεγκτικού μηχανισμού, ώστε να είναι
δυνατή η παρακολούθηση για το ποιος και πόσες φορές εισήλθε στη
περιοχή των ευαίσθητων δεδομένων του διαδικτυακού τόπου, ώστε να
είναι δυνατός ο έλεγχος της περίπτωσης όπου κάποιο μη εξουσιοδοτημένο
άτομο έλαβε γνώση απόρρητων στοιχείων.
Δυνατότητα οι παίκτες να λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων
του αγώνα μετά τη λήξη του, μέσω Διαδικτύου (επίσης καινοτόμο για την
εποχή του).
Δυνατότητα

στους

παίκτες

να

τυπώνουν

μέσω

Διαδικτύου

προσωπικές κάρτες, συχνότητες hand records κ.α. (καινοτόμο για την
εποχή του).
Υπολογισμός των master points στη συγκεντρωτική κατάταξη και
δημιουργία κατάλληλου αρχείου, ώστε να αποστέλλονται αυτόματα στην
Ε.Ο.Μ. για την καταχώρηση τους.
Στην

πορεία

έγιναν

διάφορες

προσθήκες

λειτουργιών

και

τροποποιήσεις όπως:
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Παραλαβή αρχείων αποτελεσμάτων συμβατών με το καινούργιο
πρόγραμμα της Ε.Ο.Μ.
Δυνατότητα παραλαβής αρχείων .dup και .dlm για όσους διαιτητές
χρησιμοποιούν μηχανές ντουπλικαρίσματος.
Βελτίωση μορφής παρουσίασης αποτελεσμάτων και εκτυπώσεων.
Στα έξι αυτά χρόνια ο Ο.Π.Α.Φ. προσέφερε αφιλοκερδώς μεταξύ
άλλων και τα εξής:
-

Τη χρήση του συστήματος (χωρίς αντίστοιχη επιβάρυνση) στους

ομίλους και τους παίκτες.
-

Την ενοικίαση και συντήρηση του διαδικτυακού τόπου όπου

φιλοξενείται το σύστημα.
-

Τη

Διαχείριση

των

αγώνων

(δημιουργία

αρχείων,

επίλυση

προβλημάτων που ανακύπτουν στους ομίλους σε σχέση με οργανωτικά
θέματα, οριστικοποίηση αποτελεσμάτων κ.λπ.).
β) Μερικές σκέψεις για τον τρόπο διεξαγωγής
Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι η διοργάνωση Ταυτόχρονων
Πρωταθλημάτων υπηρετεί με αποτελεσματικό τρόπο τη διάδοση και
ανάπτυξη του Αθλήματος. Αθλητές σε ομίλους με μικρή συμμετοχή
παικτών (κυρίως επαρχιακούς) αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε ένα
μεγάλο τουρνουά απολαμβάνοντας πολλαπλά οφέλη, όπως αναμέτρηση
της

παικτικής

τους

δεινότητας

με

περισσότερους

αντίπαλους,

παρακολούθηση συμβολαίων που παίζονται από καλύτερους παίκτες,
περισσότερα master points κ.ά.
Ο Ο.Π.Α.Φ. θεώρησε και επέβαλε ότι σε οποιαδήποτε ημερίδα
μπορούν να συμμετάσχουν ελεύθερα όσοι όμιλοι το επιθυμούν, χωρίς
κανέναν αποκλεισμό. (Αν ήθελε να αποκομίσει οφέλη, θα μπορούσε να
περιορίσει την πρόσβαση στο σύστημα ώστε να είναι εφικτή μόνο για τους
ομίλους από τους οποίους θα μπορούσε να προσκομίσει οικονομικό ή άλλο
όφελος.)
Η πολυπλοκότητα την οποία συνεπάγεται η εξάπλωση του
συστήματος σε μεγάλο πλήθος ομίλων και αθλητών δημιουργεί εξάλλου
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την επιτακτική ανάγκη ύπαρξης μιας κεντρικής διαχειριστικής αρχής η
οποία θα είναι και υπεύθυνη για την επίλυση των προβλημάτων που
προκύπτουν. Η αρχή αυτή μπορεί να μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε έναν
ελάχιστο αριθμό ατόμων, για τα οποία θα είναι και υπεύθυνη. Στο σκοπό
τούτο αρωγός έρχεται κατά καιρούς και η Επιτροπή Αγώνων της Ε.Ο.Μ., η
οποία ορίζει τους ειδικούς κανονισμούς διεξαγωγής των ταυτοχρόνων
πρωταθλημάτων. Μέχρι στιγμής, το ρόλο της αρχής αυτής διαδραμάτισε ο
Ο.Π.Α.Φ. με γνώμονα το καλό του αθλήματος και την πιστή τήρηση των
κανονισμών. Στην περίπτωση που διαχειριστής του συστήματος είναι η ίδια
η Ε.Ο.Μ., πιστεύουμε ότι λόγω του κύρους της (παρά το γνωστό μόνιμο
πειρασμό εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων) η τήρηση των αρχείων
αυτών θα διατηρηθεί και θα γίνει ακόμη πιο πιστή η εφαρμογή τους. (Για
παράδειγμα, ο Ο.Π.Α.Φ. δεν μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε περίπτωση
που ο διαχειριστής διανείμει τις διανομές σε προγενέστερο χρόνο από
αυτόν που ορίζει η Επιτροπή Αγώνων, ούτε να καθησυχάσει τις
διαμαρτυρίες των παικτών σε περίπτωση που διαιτητής, ο οποίος γνωρίζει
από πριν τις διανομές, συμμετέχει ως παίκτης στον αγώνα και διακρίνεται
σ’ αυτόν.)
Επίσης, η Ε.Ο.Μ. μπορεί να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για
την ανάπτυξη και εξέλιξη του συστήματος, επειδή διαθέτει μεγαλύτερη και
καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή και πόρους.
γ) Πρόταση για τη μεταβίβαση
Ο Ο.Π.Α.Φ. εκτιμά ότι η μεταβίβαση του συστήματος μπορεί να
πραγματοποιηθεί έναντι ενός ελαχίστου τιμήματος το οποίο από τη μία
πλευρά είναι δίκαιο και από την άλλη πλευρά δεν επιβαρύνει κατανάγκην
τον προϋπολογισμό της Ε.Ο.Μ. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 0,10 € (δέκα
λεπτά) ανά συμμετέχοντα παίκτη σε ημερίδα ταυτόχρονου. Το μικρό αυτό
τίμημα αντιστοιχεί στην παραχώρηση της χρήσης του συστήματος, αλλά
όχι και στην παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του πηγαίου
κώδικα

του

προγράμματος.

Το

άνω

ποσοστό

μπορεί

να

είναι

διαπραγματεύσιμο ανά διετία με τον όρο ότι τυχόν προσαύξηση σε καμία
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περίπτωση δεν θα μπορεί να υπερβεί την ποσοστιαία αύξηση των
δικαιωμάτων που απαιτεί η Ε.Ο.Μ. από τους ομίλους για το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα. Οποιαδήποτε επέκταση του συστήματος που θα
απαιτηθεί από την Ε.Ο.Μ. για λόγους προσθήκης δυνατοτήτων στο
σύστημα θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με κάποιο εύλογο πρόσθετο
κόστος, ενώ αντιθέτως θα παρέχονται δωρεάν διορθωτικές αλλαγές που
επιλύουν τυχόν ελαττώματα του συστήματος.
Διευκρινίζουμε ότι η ανωτέρω προσφορά αφορά την
παραχώρηση χρήσης του συστήματος, και όχι την πώλησή του,
διότι ο ΟΠΑΦ έχει ανάλογη δέσμευση από τους δημιουργούς του
συστήματος, οι οποίοι του τον παραχώρησαν.
Το κόστος που συνεπάγεται η προτεινόμενη λύση μπορεί να καλυφθεί
από τρεις πιθανές πηγές:
1. Από την ίδια την Ε.Ο.Μ., η οποία θα επιβαρύνεται εξολοκλήρου αυτό
το κόστος.
2. Από τους ομίλους, από τους οποίους η Ε.Ο.Μ. θα μπορούσε να ζητά
αυξημένα δικαιώματα για τις ημερίδες ταυτόχρονων κατά το ανωτέρω
ποσόν.
3. Από τους συμμετέχοντες αθλητές, οι οποίοι θα καταβάλλουν αυξημένο
δικαίωμα συμμετοχής. Η λύση αυτή μπορεί να γίνει ευκολότερα
αποδεκτή αν συνδυαστεί με ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών, όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια.
Σημειώνεται ότι παντού διεθνώς τα δικαιώματα συμμετοχής είναι
σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τις απλές ημερίδες.
δ) Προτάσεις για αναβάθμιση
Ήδη οι συμμετέχοντες στις ημερίδες ταυτόχρονων απολαμβάνουν
πληθώρα πλεονεκτημάτων σε σχέση με τα καθημερινά τουρνουά, όπως
hand records και περισσότερα master points. Παρόλα αυτά, στα πλαίσια
της διαρκούς προσπάθειας της Ε.Ο.Μ. για διάδοση του αθλήματος, τα
ταυτόχρονα πρωταθλήματα αποτελούν το πλέον πρόσφορο έδαφος για
ουσιαστικότερη επαφή – ειδικά των νέων παικτών και των παικτών από
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την επαρχία – με την ουσία του αθλήματος. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε
ευκολότατα να επιτευχθεί με την παροχή υπηρεσιών όπως α) ο
σχολιασμός των διανομών (μερικών ή όλων) από ικανούς δάσκαλους και
πρωταθλητές, β) τη δημοσίευση των σχολίων αυτών, μαζί με τα
αποτελέσματα και τα hand records, μέσω του Διαδικτύου και γ) την
αθλοθέτηση επάθλου για τον πολυνίκη, τη δαπάνη του οποίου και
αθλοθέτηση αναλαμβάνει ο ΟΠΑΦ με παράκληση να ονομαστούν
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΟΠΑΦ, κατ’ αναλογία προς τα πάλαι ποτέ έπαθλα του
αειμνήστου Κ. Κυριακού.
Πιθανώς μία ελάχιστη αύξηση των δικαιωμάτων συμμετοχής κατά
0,50€ (πενήντα λεπτά) θα μπορεί να καλύψει ταυτόχρονα και τα
δικαιώματα του Ο.Π.Α.Φ., αλλά και την αποζημίωση για το σχολιασμό των
διανομών.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Γ. Παπακυριακόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας

Ν. Καραμανλής
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