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Προς : Ε.Σ.Ο.
Κοιν : Ε.Σ.Σ.Β.Ε. & Τοπική Επιτροπή Θεσ/νίκης & Χαλκ

ΘΕΜΑ: Τοπική Επιτροπή Θεσ/νίκης & Χαλκιδικής
Κύριε Πρόεδρε,
Με το έγγραφο σας A.Π.57095 της 25.10.96 μας ενημερώσατε για την
δημιουργία Τοπικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής.
Το έγγραφο σας μεταφέρθηκε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, που έγινε την
Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 1996 και θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε ορισμένα
ερωτήματα που προέκυψαν.
1. Ποια η σχέση της Επιτροπής με την Ε.Σ.Σ.Β.Ε.; είναι αυτόνομη ή ανώτερο
όργανο της είναι η Ε.Σ.Σ.Β.Ε.;
2. Αν η Επιτροπή είναι αυτόνομη, ο αναγκαστικός (υποθέτουμε) διαχωρισμός
της Ε.Σ.Σ.Β.Ε., θα σημαίνει και ταυτόχρονη αλλαγή της έδρας της;
3. Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή μπορούν να είναι
ταυτόχρονα και μέλη της Ε.Σ.Σ.Β.Ε.;
4. Αν όχι, πως και μέχρι πότε θα πρέπει να διαγραφούν και να εγγραφούν
αντίστοιχα;
5. Τα πρωταθλήματα (διασυλλογικά και ατομικά) ποιος θα τα διεξάγει;
6. Οι αθλητές μας θα μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες ανάλογα με το που
ανήκει το σωματείο τους; και οι προκρίσεις θα καθορίζονται αντίστοιχα;
7. Αν (όπως γράφετε στο έγγραφο σας) υπάρχει προοπτική της δημιουργίας
Ένωσης Θεσ/νίκης & Χαλκιδικής, πότε και από τι εξαρτάτε η δημιουργία της; Σ'
αυτή την περίπτωση τι θα γίνει με τις δύο (υποθέτουμε αυτόνομες) Ενώσεις;
8. Τα σωματεία περιφερειακά της Θεσ/νίκης (π.χ. Κιλκίς, Σέρρες), στα
διασυλλογικά πρωταθλήματα θα συμμετέχουν στην Ένωση (Ε.Σ.Σ.Β.Ε.) που
ανήκουν; ή της Θεσ/νίκης, λόγω καλύτερης οικονομικής πολιτικής της Ε.Σ.Ο.;
9. Οι προκρίσεις για τις τελικές φάσεις όλων των πρωταθλημάτων
(διασυλλογικών και ατομικών), θα μοιραστούν εξίσου στις Ενώσεις; θα
μοιραστούν ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων τους; μόνο των ενεργών; ή
όλων; θα μοιραστούν ανάλογα με το πλήθος των Νομών που θα ανήκουν σε
κάθε Ένωση, με σκοπό την αποκέντρωση στο σκάκι και την βοήθεια του σκάκι
της επαρχίας;
10. Η περιουσία της Ε.Σ.Σ.Β.Ε. (όποια κι αν είναι), τι θα γίνει; ποιος θα
καθορίσει για το διαχωρισμό της;
11. Το προσωρινό συμβούλιο της Τοπικής, ορίστηκε βάση των σωματείων
που έχουν γραφτεί; Ποιά σωματεία ανήκουν στη δύναμη της; έχουν διαγραφεί
από την Ε.Σ.Σ.Β.Ε.; αν όχι έχουν δικαίωμα να παραμείνουν και μέχρι πότε;

12. Η Ε.Σ.Σ.Β.Ε. θα διατηρήσει τον τίτλο της; ή θα πρέπει να γίνει κάποια
τροποποίηση του;
Υ.Γ. Καθώς θεωρούμε ιστορική την μελλοντική διάσπαση της πρώτης
Ένωσης στην Ελλάδα, παρακαλούμε να μας απαντήσουν και οι
υπόλοιποι παραλήπτες του εγγράφου.
Με σκακιστικούς χαιρετισμούς
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