ATTICA
YOUTH
CHALLENGE
2017 ΙΙ
Η Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου Αττικής ανακοινώνει την
διοργάνωση του “ATTICA YOUTH CHALLENGE 2017 ii”.
Το Grand Prix θα διεξαχθεί σε 8 αγωνιστικές γρήγορου σκακιού
“RAPID” το οποίο θα δίνει σε αθλητές ως έπαθλο την
απευθείας κάλυψη των εξόδων διαμονής (φιλοξενία) στα
Τελικά Ατομικά Νεανικά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
2018, που θα διοργανώσει η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία.
Το Grand Prix θα καλύπτεται διαδικτυακά από το skaki.gr

2.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Διευθυντής αγώνων ορίζεται η FA Μαρία Πετσετίδη και επικεφαλής διαιτητής ο
Μιχάλης Ρουκουνάκης.

3.ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Το Grand Prix θα πραγματοποιηθεί στο κλιματιζόμενο εντευκτήριο της
Σκακιστικής Επικοινωνίας, Πολυτεχνείου και Χαράς 12 στο Ηράκλειο Αττικής,
πλησίον του ηλεκτρικού σταθμού Ηρακλείου.

4.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μαρία Πετσετίδη
Νίκος Κομνηνός
Σπύρος Πανδής
Μιχάλης Ρουκουνάκης.

6.ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ «ATTICA YOUTH CHALLENGE 2018»
1. Το “Attica Youth Challenge 2018” θα είναι ένα GRAND PRIX αποτελούμενο
από 8 αγώνες rapid και θα διεξαχθεί σε 2 Groups, “Juniors” και “Seniors”.
2. Στο Juniors Group θα περιλαμβάνονται οι σκακιστές που είναι γεννημένοι
μετά την 01/01/2008 και στο Seniors Group όσοι έχουν γεννηθεί μετά την
01/01/2004 .
3. Οι αθλητές πρέπει να έχουν έλο μικρότερο του 1600
4. Σε κάθε Group οι αθλητές μπορούν να αγωνίζονται σε όσους από τους 8
αγώνες επιθυμούν.
5. Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται με το σύνολο των αθλητών που
περιλαμβάνονται στο κάθε Group
6. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο χώρο
διεξαγωγής, στα γκρουπ και στο πρόγραμμα για την βέλτιστη διεξαγωγή
των αγώνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
1ος γύρος: Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 17.30
2ος γύρος: Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 17.30
3ος γύρος: Κυριακή 05 Νοέμβριος 2017 17.30
4ος γύρος: Κυριακή 12 Νοέμβριος 2017 17.30
5ος γύρος: Κυριακή 26 Νοέμβριος 2017 17.30
6ος γύρος: Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017 17.30
7ος γύρος: Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 17.30
8ος γύρος: Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 17.30

7.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ «ATTICA YOUTH CHALLENGE 2018»
Η κάθε αγωνιστική θα δίνει πόντους στους σκακιστές ίσους με τους βαθμούς που
αποκόμισαν. Η τελική βαθμολογία κάθε αθλητή θα βγαίνει από άθροισμα των 5
καλύτερων επιμέρους βαθμολογιών του, από το σύνολο των 8 αγώνων (Best 5
of 8).

8.ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
1. Το άθροισμα των 6 καλύτερων επιμέρους βαθμολογιών του, από το σύνολο
των 8 αγώνων (Best 6 of 8).
2. Αγώνες «Μπαράζ» ανάμεσα στους ισοβαθμούντες που θα
πραγματοποιηθούν μετά την λήξη της τελευταίας αγωνιστικής.

9.ΕΠΑΘΛΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ

Α.ΕΠΑΘΛΑ
Οι φιλοξενίες θα δοθούν σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:
Μέσος όρος συμμετοχών ανά
Αρ. Φιλοξενιών
γκρουπ και στις 8 αγωνιστικές
0-6
0
6-11
1
12-15
2
16+
3
Με τον όρο φιλοξενία εννοείται η κάλυψη της διαμονής του στα Πανελλήνια Ατομικά
Νεανικά 2018 (σε 3 κλινο δωμάτιο).
Οι αθλητές junior και seniors που θα συμμετάσχουν σε 7 τουλάχιστον αγώνες θα
έχουν δωρεάν συμμετοχή στο β group του 21ου Διεθνούς Τουρνουά Ηρακλείου. Η
συμμετοχή είναι προσωπική και δεν επιδέχεται μεταβίβαση ή αναβάθμιση στο α
group.

Β.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ο μέσος όρος συμμετοχών ανά κατηγορία στους 8 αγώνες πρέπει να είναι
μεγαλύτερος του 6. Ο αριθμός συμμετοχών προκύπτει από το απόλυτο
άθροισμα των συμμετοχών κάθε τουρνουά. πχ αν οι ίδιοι 20 αθλητές
συμμετάσχουν και στους 8 αγώνες ο συνολικός αριθμός συμμετοχών είναι
160 (8x20) και ο μέσος όρος 20.
2. Η πληρωμή της φιλοξενίας θα γίνει είτε στο όνομα του αθλητή που
συμμετείχε, είτε αν έχει ήδη πρόκριση στο όνομα του συνοδού του (γονιού‐
προπονητή‐κηδεμόνα).
3. Η αξία της φιλοξενίας δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτα πρόσωπα.
4. Σε περίπτωση που ο αθλητής επιθυμεί διαμονή σε ακριβότερης κατηγορίας
δωμάτιο και extra υπηρεσίες η χρηματική διαφορά επιβαρύνει τον ίδιο τον
αθλητή.
5. Η λέξη αγώνας αναφέρεται στο σύνολο των παρτίδων που γίνονται σε μια
αγωνιστική
6. Όλες οι αλλαγές και οι ανακοινώσεις θα αναρτιούνται στο skaki.gr.

10. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ( RAPID).
Α. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ RAPID: Ο χρόνος σκέψης θα είναι δέκα
(10) λεπτά για όλη την παρτίδα και πέντε (5) δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση από
την αρχή της παρτίδας. Η καταγραφή των κινήσεων ΔΕΝ είναι υποχρεωτική. Ισχύουν
οι κανονισμοί της FIDE για τις παρτίδες Rapid.
Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Κάθε τουρνουά θα διεξαχθεί με Ελβετικό Σύστημα FIDE 57 γύρων. Για την πραγματοποίηση των κληρώσεων θα χρησιμοποιηθεί το
πρόγραμμα Swiss manager. Η αρχική κατάταξη θα γίνει βάση των Διεθνών έλο
Rapid αντίστοιχα .
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΆΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ:
1. Οι μεταξύ τους αγώνες
2. Buchholz
3. Sonneborn‐Berger
4. Κλήρωση
5. Κάθε αγώνας θα αξιολογείται στη fide.
Δ. ΈΠΑΘΛΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ
Στους 3 πρώτους αθλητές μετά την άρση των κριτηρίων απονέμονται μετάλλια

11.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Το παράβολο ορίζεται στα 10€ ανά αγώνα για όλους τους σκακιστές.
Υπάρχει και συνολικό παράβολο Grand Prix με έκπτωση 25% δηλαδή 60 ευρώ για
τους οκτώ αγώνες.
Η κατάθεση των παράβολων γίνεται πριν την έναρξη των αγώνων.

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Ενστάσεις κατά απόφασης διαιτητή υποβάλλονται εγγράφως στο Διευθυντή Αγώνων
ή στον Επικεφαλής διαιτητή, το αργότερο πέντε (5) λεπτά μετά τη λήξη του γύρου ,
υποχρεωτικά πριν την έναρξη του επόμενου γύρου και συνοδεύονται υποχρεωτικά
από παράβολο πενήντα (50) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση
δικαίωσης της ένστασης.
Τυχόν ενστάσεις θα εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων, η οποία θα
ορίζεται από τον Διευθυντή Αγώνων πριν την έναρξη κάθε τουρνουά. Οι αποφάσεις
της επιτροπής θα εκδίδονται άμεσα και πριν την κλήρωση του επομένου γύρου, είναι
δε οριστικές και αμετάκλητες.

13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για όλους τους σκακιστές με έγκυρο σκακιστικό δελτίο. Ορίζεται
ανώτατο όριο συμμετοχών οι 40 σκακιστές-σκακίστριες. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά
χρονικής προτεραιότητας. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του
ορίου.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: στο email: sk_epikoinonia@skaki.gr ή
τηλεφωνικά στο 6947377440 Μιχάλης Ρουκουνάκης.

