ΤΟΥΡΝΟΥΑ
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2017 U1600
Η Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου προκηρύσσει το ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Επικοινωνίας 2017 για σκακιστές με έλο μικρότερο του 1600, με ελβετικό
σύστημα 7 γύρων.
Το τουρνουά θα αξιολογηθεί για Ελληνικό και Fide ELO.
Το ΤΟΥΡΝΟΥΑ θα διεξαχθεί στο εντευκτήριο της Σκακιστικής Επικοινωνίας
Αναλυτικά:
1ος γύρος: Τετάρτη 18.10.2017 19:00 μμ
2ος γύρος: Τετάρτη 25.10.2017 19:00 μμ
3ος γύρος: Τετάρτη 01.11.2017 19:00 μμ
4ος γύρος: Τετάρτη 08.11.2017 19:00 μμ
5ος γύρος: Τετάρτη 15.11.2017 19:00 μμ
6ος γύρος: Τετάρτη 21.11.2017 19:00 μμ
7ος γύρος: Τετάρτη 29.11.2017 19:00 μμ
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες Ρουκουνάκης Μιχάλης 6947377440,
Μαρία Πετσετίδη 6974858312 και στο e-mail: sk_epikoinonia@skaki.gr

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

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο εντευκτήριο της Σκακιστικής Επικοινωνίας το οποίο
βρίσκεται στην οδό Χαράς 12 & Πολυτεχνείου στο Ηράκλειο Αττικής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ελβετικό τουρνουά 7 γύρων.
Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται με την τελευταία έκδοση του Swiss Manager.
Ο χρόνος σκέψης θα είναι 45’ λεπτά για όλη την παρτίδα και 30’’ δευτερόλεπτα επιπλέον
για κάθε κίνηση .
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική.
Ο αριθμός των συμμετοχών πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 10. Σε αντίθετη περίπτωση το
τουρνουά θα αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα.
Οι παρτίδες διέπονται από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ. Για τις συμμετοχές
καθώς και για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει και δεν προβλέπεται από τους
κανονισμούς, αρμόδιος να αποφασίσει είναι o διευθυντής αγώνων ή ο επικεφαλής
διαιτητής.

ΈΠΑΘΛΑ
1ος Νικητής: 80 €
2ος Νικητής: 40 €
3ος Νικητής: 20 €.
Στους 3 πρώτους νικητές θα δοθούν μετάλλια.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα έπαθλα δεν μοιράζονται, αλλά διανέμονται ανάλογα με τα
κριτήρια ισοβαθμίας.

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 1 (worst)
γ. Arranz System, (win:1, draw as black:0,6 as white:0,4, lost:0),

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές με Fide elo μικρότερο του 1600. Το
παράβολο ορίζεται στα 20 ευρώ.
Δηλώσεις συμμετοχής Ρουκουνάκης Μιχάλης 6947377440, Μαρία Πετσετίδη 6974858312
και στο e-mail: sk_epikoinonia@skaki.gr

