ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Παιδικό Τουρνουά Rapid
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ:
Παιδικό Τουρνουά Rapid
Παιδικό rapid τουρνουά με ελβετικό σύστημα 7
γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO FIDE Rapid
(Οι διοργανωτές μπορούν να αλλάξουν σύστημα αγώνων
ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών)

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 50
176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
τηλέφωνο: 210-9592163
email: kallitheachess@gmail.com

http://kallitheachess.wordpress.com/

Σην Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017, στην αίθουσά μας,
Λυκούργου 50, Καλλιθέα,, ώρα 17:00.
Χρόνος σκέψης: Κάθε παίκτης έχει δέκα (10) λεπτά για όλη
την παρτίδα και 2 δευτερόλεπτα προστιθέμενο χρόνο ανά
κίνηση. Οι αγώνες γίνονται με ηλεκτρονικά χρονόμετρα
(σύστημα 10'+2").
Κανονισμοί: Ισχύουν οι επίσηµοι κανονισµοί σκακιού της
Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (ΕΣΟ) και της ∆ιεθνούς
Σκακιστικής Οµοσπονδίας (FIDE).

Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν Παιδιά έως 16 ετών µε έτος
υγκοινωνία: Με τη γραμμή 1 του γέννησης 2001 και μεταγενέστερα από οποιονδήποτε
μετρό-ΗΣΑΠ (ο σύλλογος βρίσκεται σκακιστικό σύλλογο.
μεταξύ των σταθμών «Καλλιθέα» και Ανώτατο όριο συμμετοχών: 40 άτομα
«Ταύρος»), οι γραμμές 1 και 5 του
Έκτακτη συνδρομή συμμετοχής: 5 ευρώ.
τρόλεϋ και η γραμμή λεωφορείου
040 (στάση “Καλλιθέα”) και οι Έπαθλα: Θα δοθούν μετάλλια και δώρα στους 3 πρώτους
γραμμές λεωφορείων 218, 219 νικητές και το 1ο κορίτσι της Γενικής Κατάταξης.
(στάση “Πλατεία Κύπρου”). Η
Επίσης θα δοθούν μετάλλια στον 1ο και το 1ο κορίτσι των
γραμμή 040 (με κατεύθυνση
ειδικών κατηγοριών.
Πειραιά) εξυπηρετεί επίσης γιά
μετεπιβίβαση
από
τη
στάση Ειδικές κατηγορίες:
Συγγρού-Φιξ του μετρό, καθώς και -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8 ετών
από λεωφορεία που κινούνται στη
λεωφ. Συγγρού (στάση Άγ. Σώστης). Οι νικητές βραβεύονται στις ηλικιακές κατηγορίες τους.
Πάρκινγκ ΙΧ έχει και στο σταθμό Κριτήρια ισοβαθμίας:
«Ταύρος» των ΗΣΑΠ.
1) αποτέλεσμα μεταξύ των εμπλεκομένων ισόβαθμων παικτών,
2) Buchholz (άθροισμα της τελικής βαθμολογίας των
αντιπάλων),
3) βαθµολογική πρόοδος (άθροισµα της ανά γύρο βαθµολογίας
του παίκτη).
Αίθουσα
αγώνων:
Σκακιστικός
Όμιλος
Καλλιθέας,
Λυκούργου 50, Καλλιθέα.

Πληροφορίες και εγγραφές: στα τηλέφωνα: κα. Μαριάννα
τεφανίδη 6946046683, κα Σσούμπα Μαρία 6988380001
και στο mail: kallitheakappa@gmail.com και με φυσική
παρουσία την ημέρα έναρξης των αγώνων στην αίθουσα αγώνων
και μέχρι τις 16:30 μ.μ.
Διαιτητές: Μαρία Τσούμπα
Διεύθυνση αγώνων: Ν. Κουκίδης, Μ. Στεφανίδη

