Μια μέρα η λευτεριά θα νικήσει τον πόλεμο.
Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος˙
μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα.
Γιάννης Ρίτσος·

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Τα αθλητικά σωματεία Ε.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ‘’ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ’’, Μ.Φ.Κ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΄΄Ο ΦΟΙΒΟΣ’’,
ο Σ.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ και η Σ.Α. Νίκαιας-Ρέντη προκηρύσουν το <<2ο αφιερωμένο
στην εθνική επέτειο της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940>> Τουρνουά Σκάκι.
Όπως και την περασμένη χρονιά τα ανωτέρω σωματεία της Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιά διοργανώνουν ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ το συγκεκριμένο τουρνουά, το οποίο είναι
παράγωγο της ενότητας και της συνεργασίας τους στον σκακιστικό χώρο.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αναστάσιος Δημακάκος, Δημήτριος Κεφάλας, Γεώργιος
Κουλαξουζίδης, Γεώργιος Παπαδόπουλος.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εμμανουήλ Βούρος.
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ: Λεωνίδας Σιδηρόπουλος.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ: Αναστάσιος Δημακάκος.
ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πέμπτη 28η Οκτωβρίου 2021 στην έδρα του Μ.Φ.Κ.Σ.
“ΦΟΙΒΟΣ”, Διεύθυνση: Κιθαιρώνος 12, ΤΚ: 18540, Πειραιάς (Καμίνια).
Οι
διοργανωτές δύνανται να διευκολύνουν της μετάβαση των αθλητών από κοντινά
σημεία προσβάσιμα με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κατόπιν συνεννοήσεως.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 7 γύρων με διεθνή αξιολόγηση Blitz ELO FIDE.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 5 λεπτά + 3 δευτερόλεπτα για κάθε παίκτη.
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ: Προσέλευση για δήλωση ή/και επιβεβαίωση συμμετοχής στο
χώρο αγώνων από τις 18:00- Δεν απαιτείται παράβολο συμμετοχής. Έναρξη
αγώνων στις 18:30.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Όλοι οι σκακιστές, ανεξαρτήτως ηλικίας, Elo ή αθλητικού δελτίου.
Ανώτατο όριο συμμετοχών: 30 άτομα. Υποχρεωτική η γνωστοποίηση αριθμού
κινητού τηλεφώνου και e-mail, στα πλαίσια ιχνηλάτησης πιθανού κρούσματος
COVID-19. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ: Προ της έναρξης των αγώνων θα πραγματοποιηθεί η απονομή των
επάθλων του 1ου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος Σκάκι Δήμου Πειραιά, το
οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Μάιο του 2021.
ΕΠΑΘΛΑ: θα δοθούν μετάλλια στους 3 πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης και
στους 3 πρώτους νικητές κάτω των 18 ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια: 1)
Μπούχολτζ cut-1, 2) Μπούχολτζ, 3) Σόνεμπορν-Μπέργκερ.
Για όσα δεν αναγράφονται ισχύουν οι κανονισμοί της FIDE, Ε.Σ.Ο. και Ε.Σ.Σ.Ν.Α..
Ως επιτροπή ενστάσεων ορίζεται η οργανωτική επιτροπή. Ενστάσεις γίνονται δεκτές
στο τέλος κάθε γύρου, αρκεί να μην έχει ολοκληρωθεί η κλήρωση του επομένου,
χωρίς να απαιτείται καταβολή παραβόλου.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Εφαρμόζεται απολύτως το Αγωνιστικό Υγειονομικό
Πρωτόκολλο Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, όπως έχει δημοσιοποιηθεί στην
ιστοσελίδα
της
Γενικής
Γραμματείας
Αθλητισμού.
(https://gga.gov.gr/images/%CE%95%CE%A3%CE%9F_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE
%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%89%
CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%95%CE%A3%CE%9
F_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80_19_7_2021.pdf). Όπως αναφέρεται στο άρθρο
16: Όλοι οι συμμετέχοντες υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο αντιγόνου Covid19 πριν από κάθε αγώνα. Ο έλεγχος μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR), ή με άμεσο
τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test-RAT) εντός 48 ωρών πριν τον αγώνα. Για
αθλητές έως και 17 ετών, είναι δυνατή και η χρήση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
(self test) εντός 24ώρου πριν τον αγώνα με την προϋπόθεση ότι διενεργείται
παρουσία του υπεύθυνου Covid της ομάδας ή της διοργάνωσης. Τα τεστ (PCR και
rapid) που διεξάγονται καλύπτουν τους αγώνες τριών 24ώρων. Σε περίπτωση
θετικού self test διενεργείται επιβεβαιωτικός έλεγχος με RT-PCR ή rapid. Ο αθλητής
δεν συμμετέχει στους αγώνες μέχρι τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος. Από τους
προληπτικούς ελέγχους με τεστ αντιγόνου COVID-19, εξαιρούνται όσοι
προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται
30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει για 180 ημέρες μετά από αυτόν.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: στο email foivospeiraia@yahoo.com με στοιχεία επικοινωνίας ή
στο 6948808604 (κ. Παναγόπουλος - ώρες επικοινωνίας 17:00-21:00).
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), η είσοδος και η παραμονή στην έδρα του συλλόγου
πραγματοποιείται αποκλειστικά με προστατευτική μάσκα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων
υπουργείων παιδείας και αθλητισμού καθώς και τις οδηγίες της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας
(τήρηση αποστάσεων μεγαλύτερων των 2 μέτρων ανάμεσα στους αγωνιζόμενους, τακτική
απολύμανση των χεριών με αντισηπτικά διαλύματα κλπ.). Όποιος δε συμμορφώνεται με τις
παραπάνω οδηγίες αποβάλλεται πάραυτα από τον χώρο αγώνων.
*Τα ανωτέρω ονόματα Συλλόγων και Προέδρων αναγράφονται αλφαβητικά.

