ΠΡΟΚHΡYΞΗ
1o OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ» 2017
4-12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Η κλιματιζόμενη Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου
«Μελίνα Μερκούρη» (Μεγίστης 18-20, Καλλιθέα)
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Τρόλεϊ 10 (Στάση Χρυσάκη), Λεωφορεία 126, 550, Α2, Β2 (Στάση Χρυσάκη) – 910, 911
(Στάση Σωκράτους).
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Δρεπανιώτης Παναγιώτης, Στεφανίδη ΜαρίαΆννα, Τσούμπα Μαρία
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Στεφανίδη Μαρία Άννα
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Καραλή Τάνια
ΣΥΣΤΗΜΑ: Ελβετικό 9 γύρων, σε 2 ομίλους
Α΄ όμιλος: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαρτήτως οι παίκτες
Β΄ όμιλος: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παίκτες γεννημένοι από την 01-012003 και ΕΛΟ <1400
Για την αρχική κατάταξη στους ομίλους, θα χρησιμοποιηθεί το διεθνές ΕΛΟ.
Εάν δεν υπάρχει διεθνές, θα χρησιμοποιηθεί το Ελληνικό.
Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ.
Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 350 άτομα
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά + 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την πρώτη
κίνηση για όλη την παρτίδα
Η καταγραφή όλων των κινήσεων, είναι υποχρεωτική, σε όλη τη διάρκεια
της παρτίδας.
Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί, μετά την
πάροδο 60 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Δευτέρα
4 Σεπτεμβρίου
συμμετοχών

ώρα

16.15-17.15

Επιβεβαίωση

ώρα 18.00

1ος γύρος

Δευτέρα

4 Σεπτεμβρίου

Τρίτη

5 Σεπτεμβρίου ώρα 18.00

2ος γύρος

Τετάρτη

6 Σεπτεμβρίου

ώρα 18.00

3ος γύρος

Πέμπτη

7 Σεπτεμβρίου

ώρα 18.00

4ος γύρος

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου

ώρα 18.00

5ος γύρος

Σάββατο

9 Σεπτεμβρίου

ώρα 18.00

6ος γύρος

Κυριακή

10 Σεπτεμβρίου

ώρα 18.00

7ος γύρος

Δευτέρα

11 Σεπτεμβρίου

ώρα 18.00

8ος γύρος

Τρίτη

12 Σεπτεμβρίου

ώρα 17.00

9ος γύρος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : Επίσημοι σκακιστές με δελτίο ΕΣΟ ανεξάρτητα
κατηγορίας.

ΕΛΟ και

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2017 τηλεφωνικά ή
μέσω ηλεκτρονικής φόρμας και στον χώρο των αγώνων 16.15 - 17.15. Οι
μετέχοντες στο τουρνουά, πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους,
με την παρουσία τους, την πρώτη μέρα των αγώνων, από 16.15 μέχρι 17.15,
για την έγκαιρη έναρξη των αγώνων.
Όσοι προσέλθουν μετά τις 17.15 θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ: Παράβολο συμμετοχής €30. Για παιδιά κάτω των 18 ετών
παράβολο συμμετοχής €20. Επιπλέον μέλη της ίδιας οικογένειας ΔΩΡΕΑΝ.
Εξαιρούνται του παράβολου όσοι φέρουν τίτλους GM, IM, FM, WGM,
WIM,WFM.
ΕΠΑΘΛΑ: Kύπελλο στον 1ο νικητή της γενικής κατάταξης κάθε ομίλου και
μετάλλια στους 2ο και 3ο κάθε κατηγορίας.
Ειδικές κατηγορίες:
Α΄ όμιλος: ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ (-18), ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (S50), ΧΩΡΙΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΛΟ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΗΣ.
Β΄ όμιλος: ΠΑΙΔΩΝ(-14), ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(-12), ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(-10), ΜΙΝΙ(-8),
ΜΙΝΙ (-06).
Οι νικητές βραβεύονται στις κατηγορίες τους, με εξαίρεση τη γενική κατάταξη
κάθε ομίλου και την κατηγορία Γυναικών.
Προϋπόθεση για να ισχύει μια κατηγορία η συμμετοχή τουλάχιστον 4
σκακιστών.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ:
Α΄ όμιλος: 1ος 500 €
2ος 300 €
3ος 150 €
4ος 70 €
5ος 50 €
6ος 30 €
1η Γυναίκα 80 €
1ος βετεράνος (S50) 50 €
1ος Έφηβος (-18) δωροεπιταγή 20 € από τα public
1ος Χωρίς Διεθνές Έλο δωροεπιταγή 20 € από τα public
Ειδικά Έπαθλα:
1ος Σ.Ο. Καλλιθέας 80 €
1ος Έφηβος (-18) Σ.Ο Καλλιθέας 50 €
Β΄ όμιλος:
1ος -14 δωροεπιταγή 20 € από τα public
1ος -12 δωρεάν συμμετοχή σε ένα ράπιντ ή τουρνουά του ΣΟ Καλλιθέας
1ος -10 δωρεάν συμμετοχή σε ένα ράπιντ ή τουρνουά του ΣΟ Καλλιθέας
1ος -08 δωρεάν συμμετοχή σε ένα ράπιντ ή τουρνουά του ΣΟ Καλλιθέας
1ος -06 δωρεάν συμμετοχή σε ένα ράπιντ ή τουρνουά του ΣΟ Καλλιθέας
Θα δοθούν μετάλλια στους 3 πρώτους και στο πρώτο κορίτσι της γενικής
κατάταξης και των ειδικών κατηγοριών(-06, -08, -10, -12, - 14)
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται.
Σε κατάκτηση περισσοτέρων επάθλων, απονέμεται το μεγαλύτερο.
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα ισχύσουν τα παρακάτω κριτήρια:
1) Ο μεταξύ τους αγώνας, εφόσον όλοι έχουν αγωνιστεί μεταξύ τους
2)Μπούχολτς 3) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και τα κριτήρια άρσης
της 4) Αριθμός νικών 5) Κλήρωση
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν, μετά από ενημέρωση του
επικεφαλής διαιτητή, το αργότερο μέχρι τη λήξη του προηγούμενου γύρου. Οι
παίκτες που θα ζητήσουν εξαίρεση (μέχρι δύο) πριν από την έναρξη του
τουρνουά για οποιονδήποτε γύρο (εκτός από τον τελευταίο) θα παίρνουν μισό
βαθμό για κάθε γύρο.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται εγγράφως στην επιτροπή, πριν την κλήρωση του
επόμενου γύρου, με καταβολή παράβολου 50 €. Το παράβολο επιστρέφεται
σε περίπτωση έστω και μερικής δικαίωσης της ένστασης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Ηλεκτρονική Φόρμα Συμμετοχής: https://goo.gl/1vZdL2
Email: kallitheakappa@gmail.com
Τηλεφωνικά: 6946046683 (Στεφανίδη Μαριάννα), 6988380001 (Τσούμπα
Μαρία)
& στον χώρο των αγώνων 16:15 – 17:15 (την ημέρα των αγώνων)
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη αρμόδια είναι η Διεύθυνση
των αγώνων.

