20th Iraklion International Chess Tournament
Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα Αττικής 2017
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου Αττικής διοργανώνει το 20ο Διεθνές Open Τουρνουά
Ηρακλείου, που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Αττικής από 17 - 25 Ιουνίου 2017, και θα καλυφθεί από το
διαδικτυακό τόπο www.skaki.gr. Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. στο Ά Γκρουπ του 20ου
ου Όπεν Ηρακλείου ενσωματώνεται το Ανοιχτό Πρωτάθλημα Αττικής 2017.
.
2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Μαρία Πετσετίδη - Πρόεδρος Σκακιστικής Επικοινωνίας



Γκορίτσας Χρήστος Πρόεδρος Ε.Σ.Σ.Ν.Α.



Μιχάλης Ρουκουνάκης – Υπευθυνός Επικοινωνίας



Νίκος Κομνηνός - Αντιπρόεδρος Σκακιστικής Επικοινωνίας



Γιάννης Μακρής - Αντιπρόεδρος Σκακιστικής Επικοινωνίας



Σπύρος Πανδής - Γ.Γ. Σκακιστικής Επικοινωνίας

3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο FA Νίκος Κομνηνός
Επικεφαλής διαιτητής ορίζεται η FA Μαρία Πετσετίδη
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε δύο groups Α’ και Β’ με Ελβετικό σύστημα ζευγαρώματος 9 γύρων για το
κάθε group. Στο Α’ group μπορούν να αγωνιστούν παίχτες οι οποίοι μέσα στο 2017 είχαν, έστω και για
ένα μήνα, δημοσιευμένο Διεθνές ΕΛΟ μεγαλύτερο από 1500 ή Ελληνικό μεγαλύτερο του
1500. Στο Β’ group μπορούν να αγωνιστούν παίχτες με Διεθνές ή Ελληνικό ΕΛΟ μικρότερο
από το 1700. Όσοι σκακιστές/τριες έχουν ΕΛΟ μεταξύ 1500-1700 έχουν δικαίωμα να διαλέξουν σε
ποιο group επιθυμούν να αγωνιστούν. Οι σκακιστές/στριες γεννημένοι μετά την 1/1/ 2005 με
ΕΛΟ >1300 μπορούν να συμπεριληφθούν στο Α group. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα
να επιτρέψουν την συμμετοχή στο Α' group μέχρι 3 σκακιστών που δεν τηρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις. Η αρχική κατάταξη θα γίνει πρώτα με βάση τον τελευταίο πίνακα ΕΛΟ της FIDE, και
στη συνέχεια σύμφωνα με τον αντίστοιχο της ΕΣΟ. Για την πραγματοποίηση των κληρώσεων θα
χρησιμοποιηθεί η τελευταία έκδοση του προγράμματος Swiss manager. Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί της
FIDE και της ΕΣΟ. Το τουρνουά θα αξιολογηθεί για ελληνικό και διεθνές ΕΛΟ.

5. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου «Ηλέκτρα
Αποστόλου» Κουντουριώτη 18 & Νεότητος, πλησίον της Λεωφ. Ηρακλείου και σε μικρή απόσταση από
τον σταθμό ΗΣΑΠ Ηρακλείου.
Η πρόσβαση στο χώρο των αγώνων μπορεί να γίνει:


Με τον ΗΣΑΠ (σταθμός Ηράκλειο)



Οδικώς από τη Λεωφόρο Ηρακλείου



Από Αττική οδό, έξοδος Λ. Ηρακλείου



Από Εθνική οδό, έξοδος Αναγεννήσεως, Ιφιγενείας, Λ. Ηρακλείου



Με το λεωφορείο A8 (Στουρνάρη, Πατησίων, Λ. Ηρακλείου, στάση Ζέφυρος)

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΝΑΒΟΛΕΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Προσέλευση: Σάββατο 17 Ιουνίου έως 16:00
1ος γύρος: Σάββατο 17 Ιουνίου - 17:00
2ος γύρος: Κυριακή 18 Ιουνίου - 17:30
3ος γύρος: Δευτέρα 19 Ιουνίου - 17:30
4ος γύρος: Τρίτη 20 Ιουνίου - 17:30
5ος γύρος: Τετάρτη 21 Ιουνίου - 17:30
6ος γύρος: Πέμπτη 22 Ιουνίου - 17:30
7ος γύρος: Παρασκευή 23 Ιουνίου - 17:30
8ος γύρος: Σάββατο 24 Ιουνίου - 17.30
9ος γύρος: Κυριακή 25 Ιουνίου - 11:30

Αναβολές δεν θα γίνονται δεκτές για κανένα λόγο.
Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν δεκτές πριν την κλήρωση του προηγούμενου γύρου.
Θα δοθούν και 2 εξαιρέσεις μισού πόντου στους 6 πρώτους γύρους αν δηλωθούν πριν την
κλήρωση του 2ου γύρου. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος

7. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο χρόνος σκέψης θα είναι 90 λεπτά για όλη την παρτίδα και 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση
από την αρχή της παρτίδας. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της
παρτίδας. Οι παρτίδες διέπονται από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ. Εάν ο παίκτης δεν έχει
προσέλθει 60 λεπτά μετά την προγραμματισμένη έναρξη του γύρου μηδενίζεται, κι εφόσον
χωρίς σοβαρό λόγο δεν έχει ειδοποιήσει εγκαίρως για τη μη προσέλευσή του, θεωρείται ότι έχει
αποχωρίσει από το τουρνουά. Για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει και δεν προβλέπεται από τους
κανονισμούς, αρμόδιος να αποφασίσει είναι o διευθυντής αγώνων ή ο επικεφαλής διαιτητής.
8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική κατάταξη, ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια άρσης της:
α. Τα αποτελέσματα των ισόβαθμων παιχτών (εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους)
β. Buchholz cut-2
γ. Buchholz
δ. Sonneborn - Berger
ε. Αρμαγεδών (για άρση των ισοβαθμιών σε περίπτωση επάθλων.
9. ΈΠΑΘΛΑ

Α΄Group Γενική Κατηγορία
1η
2η
3η
4η
5η

θέση 1000€
θέση 500€
θέση 300 €
θέση 1 ChessBase 14 Premium Package (αξίας 380€)
θέση 1 ετήσια συνδρομή Playchess Account Premium (αξίας 50€)
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1η
2η
3η
1η

θέση 300€
θέση 200€
θέση 100 €
θέση U18 – 1 Komodo Chessbase 11.

Α΄Group Ειδική Κατηγορία
1ος με ΕΛΟ 2150 – 2000, 100€ (τουλάχιστον 10 άτομα)
1ος με ΕΛΟ 1999 – 1850, 100€ (τουλάχιστον 10 άτομα)
1ος με ΕΛΟ <1850, 100€ (τουλάχιστον 10 άτομα)
1η γυναίκα 100€ (τουλάχιστον 5 άτομα)
1η θέση U18 – 1 ετήσιο ασφαλιστικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
1ο κορίτσι U18– 1 ζευγάρι γυαλιά ηλίου (τουλάχιστον 5 άτομα)
Θα δοθούν μετάλλια στους 3 πρώτους της γενικής κατηγορίας καθώς και στo 1ο αγόρι & 1ο
κορίτσι U16

B΄Group Γενική Κατηγορία
1η θέση – Το κόστος πρόκρισης και διαμονής στο 40ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά
"Ίκαρος 2017"
2η θέση – Το κόστος πρόκρισης και το 50% του κόστους της διαμονής στο 40ο Διεθνές
Σκακιστικό Τουρνουά "Ίκαρος 2017"
3η θέση – Το 50% του κόστους της διαμονής στο 40ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά
"Ίκαρος 2017"
4η θέση – 1 ετήσια συνδρομή ChessBase Account Premium (αξίας 50€)
5η θέση – 1 ετήσια συνδρομή ChessBase Account Premium (αξίας 50€)
6η θέση – 1 ετήσια συνδρομή ChessBase Account Premium (αξίας 50€)

B΄Group Ειδική Κατηγορία
1η θέση U14 – 1 ετήσιο ασφαλιστικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
1η θέση U12 – 1 ετήσια συνδρομή ChessBase Account Premium
1η θέση U10 – 1 ετήσιο ασφαλιστικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Θα δοθούν μετάλλια στους 3 πρώτους της γενικής κατηγορίας, καθώς και στo 1ο αγόρι &
1ο κορίτσι στις κατηγορίες U18, U16, U14, U12, U10, U08
Τα έπαθλα δεν είναι αθροιστικά και δεν μεταφέρονται.

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις κατά απόφασης διαιτητή υποβάλλονται εγγράφως στο Διευθυντή Αγώνων το αργότερο δέκα
10 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου και πριν την κλήρωση του επόμενου, και συνοδεύονται υποχρεωτικά
από παράβολο πενήντα 50€. Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση δικαίωσης της ένστασης.
Τυχόν ενστάσεις θα εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων (με δύο αναπληρωματικά μέλη), η
οποία θα οριστεί από τον Διευθυντή Αγώνων πριν την έναρξη του 1ου γύρου. Οι αποφάσεις της
επιτροπής θα εκδίδονται αυθημερόν και πριν την κλήρωση του επομένου γύρου, είναι δε οριστικές και
αμετάκλητες.
11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για όλους τους σκακιστές με έγκυρο σκακιστικό δελτίο. Ορίζεται ανώτατο
όριο συμμετοχών οι 200 αθλητές. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας.

12. ΠΑΡΑΒΟΛΟ – ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Το παράβολο συμμετοχής στο Α’ group είναι 50€. Για τα μέλη του συλλόγου, τους ανέργους με
ισχύουσα κάρτα ανεργίας, για οικογενειακές συμμετοχές, ορίζεται στα 40€, με την προϋπόθεσης
εισφοράς μιας σακούλας με τρόφιμα τα οποία θα δοθούν για κοινωνικούς σκοπούς.
Του παράβολου εξαιρούνται οι σκακιστές με διεθνές τίτλο IM GM WIM WGM.
Οι αθλητές που θα αγωνιστούν μόνο για το Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα Αττικής 2017 μπορούν
να συμμετέχουν με παράβολο 30€ (δεν συμμετέχουν στα έπαθλα του Α group και των ειδικών
κατηγοριών).Το παράβολο στο Β’ group είναι 25€. Για τα μέλη του συλλόγου, τους ανέργους με
ισχύουσα κάρτα ανεργίας, και τα παιδιά δημοτικού χωρίς ΕΛΟ, ορίζεται στα 15€, με την προϋπόθεσης
εισφοράς μιας σακούλας με τρόφιμα τα οποία θα δοθούν για κοινωνικούς σκοπούς.
Όσοι συμμετείχαν στο Attika Youth Challenge 2017 και είχαν 7 ή 8 συμμετοχές, απαλλάσσονται του
παραβόλου για το Β’ group.
Η καταβολή του παράβολου μπορεί να γίνει είτε κάθε Σάββατο πρωί στο εντευκτήριο της Σκακιστικής
Επικοινωνίας, είτε στο χώρο των αγώνων πριν την έναρξη του 1ου γύρου.
13. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιουνίου
2017 με email στο sk_epikoinonia@skaki.gr ή τηλεφωνικά στα 6947377440 και 6974858312.
Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αναφέρουν ονοματεπώνυμο, διεθνές elo, σύλλογο, τηλέφωνο
και email.
Δηλώσεις συμμετοχής μετά την 16η Ιουνίου θα γίνονται δεκτές μόνο κατά την κρίση του Διευθυντή
Αγώνων. Οι μετέχοντες στο τουρνουά πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους με την παρουσία
τους την πρώτη μέρα των αγώνων, Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 μέχρι τις 16:00, για την έγκυρη έναρξη
του τουρνουά. Όσοι προσέλθουν μετά τις 16:00 θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο. Όσοι έχουν
προκαταβάλει το παράβολο δεν είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία, διότι μπαίνουν απευθείας
στην κλήρωση του 1ου γύρου.
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τον τρόπο διανομής των επάθλων
(πχ. αν έχουν προστεθεί νέοι χορηγοί), ανακοινώνοντας συμπληρωματική προκήρυξη. Σε κάθε
περίπτωση οι όποιες αλλαγές θα είναι γνωστές στους αθλητές πριν από την έναρξη των αγώνων. Η
τελική προκήρυξη των αγώνων θα δημοσιευτεί τόσο στο www.skaki.gr όσο και στο χώρο των αγώνων,
πριν από την έναρξη του 1ου γύρου.

Χορηγοί
ΕΡΤ

ΕΡΑ σπορ

Δήμος Ηρακλείου

ChessBase

Χορηγός Επικοινωνίας

Χορηγός Επικοινωνίας

EFAPLAN

ΣΟ Ικαρίας

Optilab

Heraklio Travel

Άλφα Μεσσηνίας

Ηρακλειο Travel

