Open - Under 16
ATHENS CHALLENGE
2019

Διοργανωτής : Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου Αττικής
Χώρος Αγώνων : Πολυτεχνείου & Χαράς 12, Ηράκλειο Αττικής
Διευθυντής αγώνων : Μιχάλης Ρουκουνάκης.
Επικεφαλής Διαιτητής : Μαρία Πετσετίδη.
Δικαίωμα Συμμετοχής : Σκακιστές – σκακίστριες γεννημένοι μετά το 2003.
Όριο Συμμετοχών : 50 άτομα, με σειρά προτεραιότητας στο email.
Σύστημα Αγώνων : Ελβετικό 5 γύρων με διεθνή αξιολόγηση.
Χρόνος Σκέψης : Ο χρόνος σκέψης θα είναι 90’ λεπτά για όλη την παρτίδα και 30΄΄ δευτερόλεπτα για
κάθε κίνηση από την αρχή της παρτίδας. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της
παρτίδας .

Κανονισμοί : Οι παρτίδες διέπονται από τους κανονισμούς της FIDE. Εάν ο παίκτης δεν έχει προσέλθει 60’
λεπτά μετά την προγραμματισμένη έναρξη του γύρου μηδενίζεται και, εάν χωρίς σοβαρό λόγο δεν έχει
ειδοποιήσει εγκαίρως για τη μη προσέλευσή του, θεωρείται ότι έχει αποχωρίσει από το τουρνουά και δεν
μπαίνει στην κλήρωση του επόμενου γύρου. Για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει και δεν προβλέπεται από τους
κανονισμούς, αρμόδιος να αποφασίσει είναι o διευθυντής αγώνων ή ο επικεφαλής διαιτητής.

Η συνολική βαθμολογία για την τελική κατάταξη του Τριάθλου θα προκύψει σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
Αγώνας
Standard
Rapid
Blitz

Νίκη
4
2
1

Ισοπαλία
2
1
1/2

Ήττα
0
0
0

Για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει και δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς, αρμόδιος να αποφασίσει είναι
o διευθυντής αγώνων ή ο επικεφαλής διαιτητής.

Κριτήρια Ισοβαθμίας :
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική κατάταξη, ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια άρσης της:
α. Τα αποτελέσματα των ισόβαθμων παιχτών (εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους),

β. Buchholz cut-1,
γ. Buchholz,
δ. Sonneborn-Berger,
ε. Average Rating of Opponents cut-1.

Εξαιρέσεις – Αναβολές :
Όλες οι εξαιρέσεις πρέπει να δηλώνονται στον επικεφαλή διαιτητή μέχρι το τέλος του προηγούμενου γύρου.
Αναβολές δεν θα γίνονται δεκτές για κανένα λόγο.

Ενστάσεις :
Ενστάσεις κατά απόφασης διαιτητή υποβάλλονται εγγράφως στο Διευθυντή Αγώνων το αργότερο πέντε (5’)
λεπτά μετά τη λήξη του γύρου και συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο πενήντα (50) ευρώ. Το παράβολο
επιστρέφεται σε περίπτωση δικαίωσης της ένστασης.

Πρόγραμμα Αγώνων :
Προσέλευση
Κυριακή, 6/10/2019
17:30
Επιβεβαίωση συμμετοχών
Standard 1ος γύρος
Κυριακή, 13/10/2019
18:00
ος
Standard 2 γύρος
Κυριακή, 03/11/2019
18:00
Standard 3ος γύρος
Κυριακή, 17/11/2019
18:00
ος
Standard 4 γύρος
Κυριακή, 01/12/2019
18:00
Standard 5ος γύρος
Κυριακή, 15/12/2019
18:00
Τελετή λήξης
Κυριακή, 15/12/2019
22:00
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.

Έπαθλα Αγώνων :
Athens Triathlon 2019 U16:
1ος Νικητής
2ος Νικητής
3ος Νικητής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κύπελλο, Δωρεάν συμμετοχή στο Β
Group του Athens Challenge 2019
Μετάλλιο & Δωρεάν συμμετοχή στο Β
Group του Athens Challenge 2019
Μετάλλιο & Δωρεάν συμμετοχή στο Β
Group του Athens Challenge 2019
Μετάλλιο στο πρώτο αγόρι και
κορίτσι στις u8, u10, u12,

Τουρνουά Standard:
1ος Νικητής
2ος Νικητής
3ος Νικητής

Μετάλλιο
Μετάλλιο
Μετάλλιο

Tα παραπάνω έπαθλα είναι αθροιστικά, δεν μεταφέρονται και δεν συμψηφίζονται.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα έπαθλα δεν μοιράζονται, αλλά διανέμονται ανάλογα με τα κριτήρια ισοβαθμίας.
Αθλητής που δικαιούται έπαθλο και δεν παρευρίσκεται στην τελετή απονομής, χάνει το έπαθλό του.
Αθλητής ο οποίος αποχωρήσει από το Τουρνουά δεν δικαιούται έπαθλο.

Παράβολο Συμμετοχής :
•

Standard (5 αγώνες): 15 €.

Του παράβολου εξαιρούνται όσοι συμμετέχουν στο Τρίαθλο και εχουν πληρώσει ενιαίο παράβολο.

Συμμετοχές/Κληρώσεις/Αποτελέσματα : Στις ιστοσελίδες

www.chess-results.com ,

www.skaki.gr

Δηλώσεις Συμμετοχής : Με email στο sk_epikoinonia@skaki.gr ή τηλεφωνικά στα 6947377440
Μιχάλης Ρουκουνάκης και 6974858312 Μαρία Πετσετίδη αναφέροντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο
επικοινωνίας, ELO, Fide ID, ΕΣΟ ID, Σύλλογο, μέχρι 13 Οκτωβρίου 2019 17.00.

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 ΕΣΟ 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.

