Αθήνα, 03.03.2018
Αριθμ. πρωτ.: Α 77/07.03.2018

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BLITZ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το Ατομικό Πρωτάθλημα Blitz Αττικής 2018 το οποίο εντάσσεται στο
πλαίσιο του σκακιστικού-πολιτιστικού φεστιβάλ "Chessnale Athens 2018". Συνδιοργανωτές
είναι η ΕΣΣΝΑ και το διεθνές πολιτιστικό και κοινωνικό δίκτυο cultureout.com
2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ημερομηνία: Κυριακή 18/03/2018 Επιβεβαίωση συμμετοχών 16:30 Ώρα έναρξης 17:00
Χώρος Αγώνων: THE ΜΑLL ATHENS Νερατζιώτισσα Μαρούσι.
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με ελβετικό σύστημα εννέα (9) γύρων και οι παρτίδες θα
αξιολογηθούν για Έλο blitz της FIDE.
3.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 3 λεπτά και προσαύξηση 2'' για κάθε κίνηση.
4.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές και σκακίστριες των σωματείων
που είναι μέλη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. καταβάλλοντας 10,00€ παράβολο συμμετοχής.
Οι σκακιστές και σκακίστριες πρέπει να έχουν έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας.
5.

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Οι σκακιστές κατατάσσονται αρχικά με την εξής σειρά κριτηρίων:
-Βαθμός διεθνούς αξιολόγησης FIDE ELO blitz και μετά FIDE ELO standard (τρέχοντος μηνός)
(προηγείται ο μεγαλύτερος).
-Βαθμός αξιολόγησης (ΕΛΟ) από τον εθνικό πίνακα αξιολόγησης (Α’ Εξαμήνου 2018)
(προηγείται ο μεγαλύτερος),
-Αλφαβητική σειρά με λατινικούς χαρακτήρες
6.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η τελική κατάταξη καθορίζεται με τα κάτωθι κριτήρια:
1.

Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).

2.

Μπούχολτς cut 1

3.

Μπούχολτς Median

4.

Σοννεμπορν-Μπέργκερ,

5.

Αριθμός νικών

7.

ΕΠΑΘΛΑ – ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ

Η τελική σειρά κατάταξης θα είναι το κριτήριο εκπροσώπησης της ΕΣΣΝΑ για το αντίστοιχο
Πρωτάθλημα Ελλάδας εάν διεξαχθεί ή άλλη παρεμφερή διοργάνωση.
Στον

1 Κύπελλο και 100,00€
ο

2

ο

3
8.

ο

“

και 80.00€

“

και 50,00€

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενάντια σε απόφαση του Διαιτητή, ασκείται ένσταση σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του
κανονισμού αγώνων της Ε.Σ.Ο. και κατατίθεται στον Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο 50€.
H επιτροπή Ενστάσεων θα είναι τριμελής και θα οριστεί από τον Διευθυντή Αγώνων πριν την
έναρξη του 1ου γύρου.
Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται αλλιώς
εκπίπτει υπέρ ΕΣΣΝΑ
9.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Διευθυντής Αγώνων θα οριστεί από την ΕΣΣΝΑ. Οι διαιτητές θα οριστούν από την Τ.Ε.Δ.
10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως Παρασκευή 16/3/2018 και ώρα 23:59 στο
http://essnachess.gr/2018-02-25-11-40-18
Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με τη φυσική παρουσία του παίκτη μισή ώρα πριν την έναρξη των
αγώνων.
Πληροφορίες: Δαλιάνης Ηλίας e-mail: daliailias@gmail.com Τηλ 6936655565
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ισχύουν οι κανονισμοί αγώνων
της ΕΣΣΝΑ και της ΕΣΟ.

O Πρόεδρος
Χρήστος Γκορίτσας

H Γενική Γραμματέας
Bιργινία Ψωμά

Η Έφορος Αγώνων
Ευσταθία Ανδρικοπούλου

