3ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «PAO CHESS CLUB»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το σκακιστικό τμήμα του Παναθηναϊκού διοργανώνει το 3ο ανοιχτό τουρνουά με
ελληνική και διεθνή αξιολόγηση.
Διεύθυνση αγώνων: Παρράς Κωστής.
Χώρος διεξαγωγής: Λουκά Μπέλλου 3 Αμπελόκηποι, 150 μέτρα από σταθμό μετρό
Πανόρμου.
Σύστημα αγώνων: Ελβετικό 7 γύρων που θα πραγματοποιηθεί με το πρόγραμμα
κληρώσεων Swiss Manager (Κατάταξη σύμφωνα με τον πίνακα της FIDE του Ιανουάριου
2022 και στη συνέχεια σύμφωνα με τον πίνακα elo της Ε.Σ.Ο.)
Ανώτατο όριο 30 συμμετοχές.
Δικαίωμα συμμετοχής σε όλους τους αθλητές/ριες με αθλητικό δελτίο Ε.Σ.Ο.
Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί της FIDE και της Ε.Σ.Ο.
Ημέρες και ώρες:
(Επιβεβαίωσησυμμετοχών ως 18:00 ώρα της Παρασκευής 14/01/2022)
1ος γύρος Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 Ώρα: 18:30
2ος γύρος Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 Ώρα: 18:30
3ος γύρος Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 Ώρα: 18:30
4ος γύρος Παρασκευή 04 Φεβρουαρίου 2022 Ώρα: 18:30
5ος γύρος Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 Ώρα: 18:30
6ος γύρος Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 Ώρα: 18:30
7ος γύρος Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 Ώρα: 18:30
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.
Χρόνος σκέψης: 90 λεπτά για όλη την παρτίδα και 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από
την 1η κίνηση. Η γραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη την διάρκεια της
παρτίδας. Οι παρτίδες διενεργούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIDE και της
Ε.Σ.Ο. Εάν ο παίκτης δεν έχει προσέλθει 60 λεπτά μετά την προγραμματισμένη έναρξη

του γύρου μηδενίζεται. Για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει και δεν προβλέπεται από
τους κανονισμούς ή την παρούσα προκήρυξη, αρμόδιος για να έκδοση σχετικής
απόφασης είναι o διευθυντής αγώνων και ο επικεφαλής διαιτητής.
Κριτήρια ισοβαθμίας: 1) Αποτέλεσμα μεταξύ των ισόβαθμων (Το κριτήριο αυτό
εφαρμόζεται μόνο αν έχουν παίξει όλοι οι ισόβαθμοι μεταξύ τους). 2) Μπούχολτζ Cut-1
(βαθμοί αντιπάλων χωρίς τους βαθμούς με το χειρότερο αποτέλεσμα ). 3) Το κριτήριο
Σόννεμπορν- Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα). 4) Άθροισμα
προοδευτικής βαθμολογίας.
Εξαιρέσεις/αναβολές: Δίνεται εξαίρεση μισού πόντου εκτός των γύρων 6 και 7.
Αναβολή αναμέτρησης μπορεί να γίνει μόνο με την σύμφωνη γνώμη και των 2 παικτών.
Ο αγώνας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την επόμενη Τρίτη.
Έπαθλα: Κύπελλο ο 1ος, ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο στους 2ο και 3ο αντίστοιχα.
Ειδικά έπαθλα: 1ος βετεράνος 50+ - χρυσό μετάλλιο, 1η Γυναίκα - χρυσό μετάλλιο, 1ος
κάτω των 16 ετών - χρυσό μετάλλιο. (Προϋπόθεση η συμμετοχή τουλάχιστον 3 αθλητών
σε κάθε ειδικήκατηγορία)
Οι 3 πρώτοι επίσης θα μοιραστούν αναλογικά το 40% των καθαρών εσόδων του
τουρνουά. Τα χρηματικά έπαθλα θα δοθούν σύμφωνα με την τελική κατάταξη μετά την
εφαρμογή των κριτηρίων ισοβαθμίας.
Τα έπαθλα δεν συνδυάζονται και απονέμεται το μεγαλύτερο.
Επικεφαλής διαιτητής: Νταλαμπίρας Σπύρος
Παράβολο συμμετοχής: Γενικό παράβολο 25 ευρώ.
Ενστάσεις: Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Διευθυντή Αγώνων το αργότερο
μέχρι την επόμενη ημέρα μετά τη λήξη του γύρου με την καταβολή παραβόλου
πενήντα (50) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση δικαίωσης της ένστασης.
Τυχόν ενστάσεις θα εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων η οποία θα οριστεί
από τον Διευθυντή Αγώνων. Οι αποφάσεις της επιτροπής θα εκδίδονται πριν την
κλήρωση του επομένου γύρου και είναι οριστικές και αμετάκλητες .
Δηλώσεις συμμετοχής: Στο email paras.konstantinos@yahoo.gr τηλεφωνικά στο
6944393541. Δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου ΕΣΟ και FIDE. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στους αγώνες αποδέχονται
όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Παράκληση στους συμμετέχοντες να μας ενημερώσετε σε περίπτωση μη προσέλευσης
ώστε να αναπληρωθεί η συμμετοχή απότυχόν επιλαχόντες.
Θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ορίζει η Ομοσπονδία και η Γ.Γ.Α. κατά
την περίοδο διεξαγωγής των αγώνων.

