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ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

2ο BLITZ ΚΑΛΛΙΘΔΑ
Ανοισηό blitz ηοςπνοςά με ελβεηικό ζύζηημα 9 γύπυν
και διεθνή αξιολόγηζη (FIDE rating)
(Οη δηνξγαλωηέο κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ζύζηεκα αγώλωλ
θαηά ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρώλ)

http://kallitheachess.wordpress.com/

Κερνάμε τον
(γαλλικό)
καυέ σας!

Συγκοινωνία: Με τη γπαμμή 1 τος
μετπό-ΗΣΑΠ (ο σύλλογορ βπίσκεται μεταξύ
των σταθμών «Καλλιθέα» και «Ταύπορ»), οι
γπαμμέρ 1 και 5 τος τπόλεϋ και η γπαμμή
λεωυοπείος 040 (στάση “Καλλιθέα”) και οι
γπαμμέρ λεωυοπείων 218, 219 (στάση
“Πλατεία Κύππος”). Η γπαμμή 040 (με
κατεύθςνση Πειπαιά) εξςπηπετεί επίσηρ γιά
μετεπιβίβαση από τη στάση Σςγγπού-Φιξ
τος μετπό, καθώρ και από λεωυοπεία πος
κινούνται στη λεωυ. Σςγγπού (στάση Άγ.
Σώστηρ). Πάπκινγκ ΙΧ έσει και στο σταθμό
«Ταύπορ» των ΗΣΑΠ.

Τελ Κπξηαθή, 8 Οθηωβξίνπ 2017, ζηελ αίζνπζά καο, Λπθνύξγνπ 50,
Καιιηζέα, ώξα 18:00 κ.κ.
Χπόνορ ζκέτηρ: Κάζε παίθηεο έρεη 3 ιεπηά θαη πξνζηηζέκελν
ρξόλν 2 δεπηεξνιέπηωλ αλά θίλεζε γηα όιε ηελ παξηίδα. Οη αγώλεο
γίλνληαη κε ειεθηξνληθά ρξνλόκεηξα (ζύζηεκα 3'+2’’).
Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ: έρνπλ όινη νη αζιεηέο κε έθηαθηε ζπλδξνκή
(«παξάβνιν») 5,00€.
Βπαβεία Σηνπο 3 ππώηοςρ νικηηέρ ρξεκαηηθό έπαζιν αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηωλ
ζπκκεηνρώλ (ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηωλ παξαβόιωλ). Η θαηαλνκή ηωλ επάζιωλ
αλαθνηλώλεηαη κεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ δειώζεωλ ζπκκεηνρήο. Τα έπαζια δεν
κνηξάδνληαη ζε ηζνβαζκίεο. Οη ηζνβαζκίεο αίξνληαη ζύκθωλα κε ηα θξηηήξηα. Έπαζια
δηθαηνύληαη κόλν όζνη νινθιεξώζνπλ ην ηνπξλνπά.
Πληποθοπίερ και εγγπαθέρ ζηα ηειέθωλα: θαη Σηεθαλίδε Μαξία-Άλλα 6946046683,
θα Τζνύκπα Μαξία 6988380001, ζην ζύιινγν ηει 2109592163 ηα Σαββαηνθύξηαθα,
ζηελ αίζνπζα αγώλωλ θαζώο θαη ζην email: kallitheakappa@gmail.com.
Παξαθαινύληαη νη παίθηεο λα ζηείινπλ: Ολνκαηεπώλπκν, Σύιινγν, ΕΛΟ δηεζλέο θαη
ειιεληθό, fide-id, αξηζκό κεηξώνπ ΕΣΟ, ηειέθωλν επηθνηλωλίαο.
Κπιηήπια Ιζοβαθμίαρ: Γηα ηελ άξζε ηωλ ηζνβαζκηώλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα εμήο
θξηηήξηα: α) Bucholz , β) Άζξνηζκα πξννδεπηηθήο βαζκνινγίαο θαη θξηηήξηα άξζεο
απηήο ,
Γιαιηηηήρ: Σζούμπα Μαπία Γιεςθςνηήρ Αγώνυν: ηεθανίδη Μαπία Άννα
Δνζηάζειρ: Γξαπηέο, κε αλαιπηηθό ηζηνξηθό, κέζα ζε 24 ώξεο από ηελ έλαξμε ηνπ
επίκαρνπ αγώλα, κε παξάβνιν 50€ (πνπ επηζηξέθεηαη θαη ζε κεξηθή απνδνρή ηεο
έλζηαζεο). Η εθδίθαζε ζα γίλεηαη δεκόζηα ζηελ αίζνπζα αγώλωλ από Δηεζλή Δηαηηεηή
ή αλαπιεξωηή ηνπ. Η απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε.
ςζκεςέρ Ηλεκηπονικήρ Δπικοινυνίαρ: Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλωλ
ή άιιωλ ζπζθεπώλ ειεθηξνληθήο επηθνηλωλίαο από ηνπο ζθαθηζηέο/ ηξηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξηίδαο ηνπο. Εάλ κία ηέηνηα ζπζθεπή ερήζεη ή δηαπηζηωζεί ρξήζε ηεο
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ηόηε ν ππαίηηνο αζιεηήο ζα κεδελίδεηαη.

