Τιμι ς’ εκείνουσ όπου ςτθν ηωι των
ώριςαν και φυλάγουν Θερμοπφλεσ.
Ροτζ από το χρζοσ μθ κινοφντεσ.
Κ.Ρ. Καβάφθσ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Τα ακλθτικά ςωματεία Ε.Ο.Α.Ο “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΗΣ”, Ε.Σ.Ρ. “ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ”, Μ.Φ.Κ.Σ.
ΡΕΙΑΙΑ “Ο ΦΟΙΒΟΣ”, Σ.Α. ΝΙΚΑΙΑΣ-ΕΝΤΗ, Σ.Ο. ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ, Σ.Ο. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
και Σ.Ο. ΥΔΑΣ προκθρφςςουν το

<<1οαφιερωμένο ςτην εθνική επέτειο τησ 28ησ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ>>
Τουρνουά Σκάκι.

Με αφορμι τθν θμερολογιακι ζλευςθ τθσ -διαχρονικά επίκαιρθσ- εκνικισ μασ
επετείου και κατά τθν διάρκεια μίασ εξαιρετικά δφςκολθσ ςυγκυρίασ όςον αφορά
ςτα αγωνιςτικά, οικονομικά και εκνικά τεκταινόμενα εν μζςω τθσ πανδθμίασ του
COVID-19, τα ανωτζρω ςωματεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώσ και
Νήςων ωσ ΟΛΟΣΗΣΑ εκφράηουμε τθν ευαιςκθςία μασ ςχετικά με τισ αντιξοότθτεσ
που βιώνουμε. Ωσ εκ τοφτου, προκθρφςςουμε το επετειακό αυτό τουρνουά ΣΙΜΗ
ΕΝΕΚΕΝ, ωσ κίνθςθ αντικείμενθ ςτο κακεςτώσ άκρατθσ εμπορευματοποίθςθσ που
κυριαρχεί ςε πολλαπλοφσ τομείσ τθσ ηωισ μασ.

ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ: Αγγελάκθσ Λιμπζρθσ, Αγγελόπουλοσ Κωνςταντίνοσ,
Βλαςτόσ Αλζξανδροσ, Γκλεηάκου Διμθτρα, Κεφάλασ Δθμιτριοσ, Κουλαξουηίδθσ
Γεώργιοσ, Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Δθμακάκοσ Αναςτάςιοσ.
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ / ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΩΣΕΩΝ: Σιδθρόπουλοσ Λεωνίδασ.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ: Βοφροσ Εμμανουιλ.
ΗΜΕΑ ΚΑΙ ΧΩΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τετάρτθ 28θ Οκτωβρίου 2020 ςτθν ζδρα του ΜΦΚΣ
“ΦΟΙΒΟΣ” ςτον Πειραιά. Διεφκυνςθ: Κικαιρώνοσ 12, ΤΚ: 18540 (Καμίνια). Οι
διοργανωτζσ δφνανται να διευκολφνουν τθν μετάβαςθ των ακλθτών από κοντινά
ςθμεία προςβάςιμα με τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 7 γφρων με διεκνι αξιολόγθςθ Blitz ELO FIDE.
ΧΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 5 λεπτά + 3 δευτερόλεπτα για κάκε παίκτθ.
ΕΝΑΞΗ ΑΓΩΝΩΝ: Ρροςζλευςθ για διλωςθ ι/και επιβεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτο
χώρο αγώνων από τισ 18:00 - Δεν απαιτείται παράβολο ςυμμετοχήσ. Ζναρξθ
αγώνων ςτισ 18:30.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Πλοι οι ςκακιςτζσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ, Elo ι κατοχισ ακλθτικοφ
δελτίου. Ανώτατο όριο ςυμμετοχών: 30 άτομα. Υποχρεωτικι θ γνωςτοποίθςθ
αρικμοφ κινθτοφ τθλεφώνου και e-mail, ςτα πλαίςια ιχνθλάτθςθσ πικανοφ
κροφςματοσ COVID-19. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.
ΕΡΑΘΛΑ: κα δοκοφν μετάλλια ςτουσ 3 πρώτουσ νικθτζσ τθσ γενικισ κατάταξθσ
καιςτουσ 3 πρώτουσ νικθτζσ κάτω των 18 ετών.
ΚΙΤΗΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, ιςχφουν τα παρακάτω κριτιρια:
1) Το αποτζλεςμα του τουρνουά όςων ιςοβάκμθςαν, 2) Μποφχολτη, 3)
Μποφχολτηcut-1, 4) Σόνεμπορν-Μπζργκερ.
Για όςα δεν αναγράφονται ιςχφουν οι κανονιςμοί τθσ FIDE, τθσ Ε.Σ.Ο. και τθσ
Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Ωσ επιτροπι ενςτάςεων ορίηεται θ οργανωτικι επιτροπι. Ενςτάςεισ
γίνονται δεκτζσ ςτο τζλοσ κάκε γφρου και πριν ολοκλθρωκεί θ κλιρωςθ του
επόμενου γφρου. Δεν απαιτείται κατάκεςθ παραβόλου ενςτάςεωσ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ςτο email foivospeiraia@yahoo.com με ςτοιχεία
επικοινωνίασ ι ςτο 6986017953 (ώρεσ επικοινωνίασ 17:00-21:00).
Λόγω τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ (COVID-19), θ είςοδοσ και παραμονι ςτθν ζδρα του ςυλλόγου
πραγματοποιείται με προςτατευτικι μάςκα, ακολουκώντασ τισ οδθγίεσ των αρμόδιων υπουργείων
παιδείασ και ακλθτιςμοφ κακώσ και τισ οδθγίεσ τθσ Ελλθνικισ Σκακιςτικισ Ομοςπονδίασ (τιρθςθ
απόςταςθσ 2 μζτρων ανάμεςα ςτουσ αγωνιηόμενουσ, ςυχνι απολφμανςθ των χεριών, κλπ.). Πποιοσ
δεν ςυμμορφώνεται με τθν παραπάνω οδθγία κα αποβάλλεται από το χώρο αγώνων.
*Τα ανωτζρω ονόματα ςυλλόγων και προζδρων αναγράφονται αλφαβθτικά.

Ε.Ο.Α.Ο. ΝΙΚΑΙΑΣ
‘’Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ‘’

