ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ACC
U1400, U1600, O1400, O1600

Διοργανώνονται 4 τουρνουά ειδικών κατηγοριών με βάση το Διεθνές ΕΛΟ ή ελλείψει
αυτού το Ελληνικό.
Κατηγορίες: Κάτω των1400 (U1400), Κάτω των 1600 (U 1600), Άνω των 1400 (O1400)
και Άνω των 1600 (O1600)
Χώρος διεξαγωγής: Καλαμιώτου 19-23, Μοναστηράκι, 4ος όροφος
Διεύθυνση αγώνων: Καλέσης Νίκος.
Επικεφαλής διαιτητής: Πλευράκης Γιάννης (6948274359)
Γύροι/συμμετοχές: 7 γύροι, ή 5 γύροι με ελβετικό σύστημα ανάλογα με τις συμμετοχές,
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές/ριες με
Ελληνικό ή Διεθνές μητρώο.
Ενάρξεις και ημέρες ώρες διεξαγωγής:
O1400 Δευτέρα 22 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα στις 17:30
O1600 Τρίτη 23 Αυγούστου και κάθε Τρίτη στις 17:30
U1400 Τετάρτη 24 Αυγούστου και κάθε Τετάρτη στις 17:30
U1600 Πέμπτη 25 Αυγούστου και κάθε Πέμπτη στις 17:30

Η έναρξη δύναται να μετατεθεί από τον διοργανωτή.

Χρόνος σκέψης/Κανονισμοί: Οι αγώνες θα διεξαχθούν με χρόνο σκέψης, για κάθε παίκτη,
60 λεπτά + 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση από την αρχή της παρτίδας. Γραφή των κινήσεων
υποχρεωτική. Οι παρτίδες διέπονται από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ.
Κριτήρια ισοβαθμίας:
1. Αποτέλεσμα μεταξύ των ισόβαθμων
2. Μπούχολτζ
3. Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και κριτήρια άρσης της
Εξαιρέσεις/αναβολές: Οι παίκτες δικαιούνται να ζητήσουν εξαίρεση από οποιονδήποτε
γύρο. Οι παίκτες που θα ζητήσουν εξαίρεση (μέχρι δύο) πριν από την έναρξη του
τουρνουά για οποιονδήποτε γύρο (εκτός από τον τελευταίο) θα παίρνουν μισό πόντο για
κάθε γύρο. Αναβολή αναμέτρησης μπορεί να γίνει μετά από συμφωνία των παικτών και
ενημέρωση του διαιτητή. Ο αγώνας πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την διεξαγωγή του
επόμενου γύρου.

Έπαθλα:
•
•
•
•
•
•

1ος 30% επί του συνόλου των παράβολων,
2ος 20% επί του συνόλου των παράβολων
3ος 10% επί του συνόλου των παράβολων
4ος εκπτωτικό κουπόνι 25%
5ος εκπτωτικό κουπόνι 15%
6ος εκπτωτικό κουπόνι 10%

Παράβολο συμμετοχής: 30 ευρώ. Όσοι καταθέσουν το παράβολο έως και μια (1)
εβδομάδα πριν την έναρξη του τουρνουά 25 ευρώ.
Δηλώσεις συμμετοχής: Στο email yiannis.plevrakis@gmail.om , ή τηλεφωνικά στο
6948274359, δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου ΕΣΟ ηλ. ταχυδρομείο και
τηλέφωνο επικοινωνίας. Παράκληση στους συμμετέχοντες να ενημερώσουν σε
περίπτωση μη προσέλευσης ώστε να αναπληρωθεί η συμμετοχή από τυχόν επιλαχόντες.
Θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ορίζει η Ομοσπονδία και η ΓΓΑ.
Ενστάσεις: Υποβάλλονται μέχρι και 30 λεπτά μετά το τέλος της τελευταίας παρτίδας του
γύρου. Το παράβολο ορίζεται στα 50 ευρώ, το οποίο επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει
έστω και μερικώς δεκτή.
Για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη των αγώνων ισχύουν
οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ

