1ο ΝΕΑΝΙΚΟ ATHENS TRIATHLON 2019
Προκήρυξη Αγώνων
1. Γενικά
Η Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου Αττικής διοργανώνει το 1ο Νεανικό Athens Triathlon 2019, το
οποίο θα διεξαχθεί από 2 έως 4 Ιανουαρίου 2019. Η παρούσα αποτελεί την αρχική προκήρυξη, ενώ για
κάθε αλλαγή θα υπάρχει συμπληρωματική που θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του συλλόγου www.skaki.gr
2. Χώρος Διεξαγωγής
Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο εντευκτήριο του συλλόγου, Χαράς 12 & Πολυτεχνείου στο Ηράκλειο
Αττικής. Η πρόσβαση στο χώρο των αγώνων μπορεί να γίνει μέσω: ΗΣΑΠ (στάση: Ηράκλειο), Λεωφορεία
- Α8 (στάση: Αστέρια), 640 (στάση: 7η ή 8η Ηρακλείου), 642 (στάση: 9η Ηρακλείου).
3. Διευθυντής Αγώνων – Επικεφαλής Διαιτητής
•
•

Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο FA Μιχάλης Ρουκουνάκης
Επικεφαλής διαιτητής ορίζεται ο FA Αντώνης Απέργης

4. Παράβολο Συμμετοχής – Όριο Συμμετεχόντων
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 10€ για τους όλους τους αθλητές. Το όριο των συμμετεχόντων
είναι 60 αθλητές, και ισχύει σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τα email.
5.
Δομή & Σύστημα Αγώνων – Αρχική Κατάταξη – Κληρώσεις –
Αξιολόγηση Παρτίδων Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με την εξής δομή:
Τετάρτη 02/01 17:00

Blitz 7 γύρων

Πέμπτη 03/01 17:00

Standard 2 γύρων

Παρασκευή 04/01 17:00

Rapid 5 γύρων

Το τουρνουά θα διεξαχθεί σ’ έναν όμιλο, με ελβετικό σύστημα ζευγαρώματος. Η αρχική κατάταξη θα
γίνει πρώτα με βάση τον τελευταίο πίνακα FIDE Rating, και στη συνέχεια σύμφωνα με τον αντίστοιχο της
ΕΣΟ. Κάθε ημέρα θα υπάρχει διαφορετική αρχική κατάταξη, αναλόγως με την βαθμολογία και τον τύπο των
αγώνων που πρόκειται να διεξαχθούν. Για την πραγματοποίηση των κληρώσεων θα χρησιμοποιηθεί η
τελευταία έκδοση του προγράμματος Swiss manager, και θα περιλαμβάνει μόνο όσους αθλητές έχουν
καταβάλλει εγκαίρως το παράβολο συμμετοχής. Το τουρνουά θα αποσταλεί τόσο για ελληνική όσο και για
διεθνής αξιολόγηση στις αντίστοιχες κατηγορίες.
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6.

Χρόνοι Σκέψης – Κανονισμοί – Βαθμολογία Αγώνων Οι χρόνοι

σκέψης είναι:
•
•
•

Blitz: 5’ + 2” (5 λεπτά με προσαύξηση 2 δευτερόλεπτα)
Standard: 30’ + 30” (30 λεπτά με προσαύξηση 30 δευτερόλεπτα)
Rapid: 10 + 5” (10 λεπτά με προσαύξηση 5 δευτερόλεπτα)

Η αναγραφή των παρτίδων είναι υποχρεωτική μόνο την Πέμπτη 03/01στους Standard αγώνες. Εφαρμόζονται
όλοι οι ισχύοντες κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ.
Εάν ένας παίκτης δεν έχει προσέλθει μέχρι την προγραμματισμένη έναρξη ενός γύρου ή μέχρι την εκκίνηση
των χρονομέτρων (εφόσον υπάρχει καθυστέρηση έναρξης ενός γύρου), μηδενίζεται στον συγκεκριμένο γύρο
και συμμετέχει στον ακριβώς επόμενο. Κάθε γύρος διεξάγεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του
προηγούμενου.
Η συνολική βαθμολογία για την τελική κατάταξη των νικητών θα προκύψει από τον παρακάτω πίνακα:

Νίκη

Ισοπαλία

Ήττα

Blitz

1

½

0

Standard

4

2

0

Rapid

2

1

0

Για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει και δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς, αρμόδιος να αποφασίσει είναι
o διευθυντής αγώνων ή ο επικεφαλής διαιτητής.
7. Κριτήρια Ισοβαθμίας
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική κατάταξη, ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια άρσης ισοβαθμιών , επί του
συνόλου των αγώνων που θα διεξαχθούν:

1

Buchholz

2

Sonneborn-Berger

3

Συνολικός αριθμών νικών

4

Συνολικός αριθμός νικών με μαύρα

5

Αρμαγεδών (για άρση ισοβαθμιών σε περίπτωση επάθλων)
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8. Πρόγραμμα Αγώνων – Αναβολές – Εξαιρέσεις – Μεταβολές
Το πρόγραμμα αγώνων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω:
02 Ιανουαρίου - Blitz

17:00

03 Ιανουαρίου – Standard

17:00

04 Ιανουαρίου – Rapid

17:00

Αναβολές και εξαιρέσεις δεν θα γίνονται δεκτές για κανένα λόγο. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα
μεταβολών, εφόσον προκύπτουν ανάγκες που τις επιβάλλουν.
9. Δικαίωμα Συμμετοχής
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους τους σκακιστές που διαθέτουν σκακιστικό δελτίο και έγκυρη κάρτα
υγείας αθλητή και έχουν γεννηθεί μετά την 01/01/2003 και fide elo <1600. Δηλώσεις Συμμετοχής : Με
email στο sk_epikoinonia@skaki.gr ή τηλεφωνικά στα 6947377440 Μιχάλης Ρουκουνάκης και 6977221963
Αντώνης Απέργης αναφέροντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ELO, Fide ID, ΕΣΟ ID, Σύλλογο
10. Έπαθλα
Τα έπαθλα θα διανεμηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατηγορία 1ο Νεανικό Τρίαθλο

•
•
•

1η Θέση

Κύπελλο & δωρεάν συμμετοχή στο Athens Challenge 2019 – Group B

2η Θέση

Μετάλλιο & 50% συμμετοχή στο Athens Challenge 2019 – Group B

3η Θέση

Μετάλλιο & 50% συμμετοχή στο Athens Challenge 2019 – Group B

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μετάλλιο στο πρώτο αγόρι και κορίτσι στις u8, u10, u12,

RAPID

Μετάλλια στους πρώτους 3 μετα την άρση των ισοβαθμιών

BLITZ

Μετάλλια στους πρώτους 3 μετα την άρση των ισοβαθμιών

Ο κάθε αθλητής βραβεύεται στην κατηγορία που του αντιστοιχεί την ημέρα της απονομής.
Τα έπαθλα δεν είναι αθροιστικά, δεν μεταφέρονται και δεν συμψηφίζονται.
Αθλητής που δικαιούται έπαθλο και δεν παρευρίσκεται στην τελετή απονομής, χάνει το έπαθλό του.
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12. Παρατηρήσεις
•
•
•

•
•

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο sk_epikoinonia@skaki.gr
Οι αθλητές με τη συμμετοχή τους στους αγώνες αποδέχονται όλους τους όρους τόσο της παρούσης
όσο και των συμπληρωματικών προκηρύξεων που πιθανών αναρτηθούν.
Οι αθλητές με τη συμμετοχή τους στους αγώνες αποδέχονται την αποστολή των προσωπικών τους
στοιχείων στην fide και στην ΕΣΣΝΑ για την αξιολόγηση του τουρνουά καθώς και την χρήση τους για
ενημέρωση από την Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου Αττικής και την Οργανωτική Επιτροπή.
Οι αθλητές με τη συμμετοχή τους στους αγώνες αποδέχονται ότι το οπτικοακουστικό υλικό που θα
δημιουργηθεί κατά την διάρκεια τουρνουά στον χώρο αγώνων ανήκει στην οργανωτική επιτροπή
Οι παρτίδες αποτελούν μέρος της διοργάνωσης και οι παίχτες υποχρεούνται να αφήνουν το πρωτότυπο
παρτιδόφυλο στους διαιτητές.
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