2ο GRAND PRIX OPEN ΡΑΠΙΝΤ «PAO
CHESS CLUB»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το σκακιστικό τμήμα του Παναθηναϊκού διοργανώνει το 5ο, 6ο, 7ο και 8ο ανοιχτό ράπιντ
τουρνουά στο πλαίσιο του 2ου Grand Prix Open Rapid «PAO Chess Club», με διεθνή
αξιολόγηση ΕΛΟ ράπιντ.

Χώρος διεξαγωγής: Εντευκτήριο Σκακιστικού τμήματος Παναθηναϊκού, Λουκά Μπέλλου 3
Αμπελόκηποι, 150 μέτρα από σταθμό μετρό Πανόρμου .
Πρόσβαση:
Μετρό: Γραμμή Μ3 σταθμός Πανόρμου
Λεωφορεία: 036,046,610,653 στάση Πανόρμου

Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν όλοι με αθλητικό δελτίο.
Ανώτατο όριο συμμετοχών: 28 άτομα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Παράβολο συμμετοχής: 10 Ευρώ ανά τουρνουά
Διευθυντής αγώνων: Παρράς Κωστής
Επικεφαλής διαιτητής: Ρούτση Ευθύμιος-Αλέξανδρος
Ημέρες και ώρες:
5ο: Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022. 18:30. Επιβεβαίωση συμμετοχών εως 18:00
6ο: Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022. 18:30. Επιβεβαίωση συμμετοχών εως 18:00
7ο: Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022. 18:30. Επιβεβαίωση συμμετοχών εως 18:00
8ο: Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022. 18:30. Επιβεβαίωση συμμετοχών εως 18:00

Γύροι/συμμετοχές:
 5 – 7 συμμετοχές round robin (ολοι με όλους)
 8 – 13 συμμετοχές 5 γύροι με ελβετικό σύστημα
 14 – 28 συμμετοχές 6 γύροι με ελβετικό σύστημα.

Χρόνος σκέψης-Κανονισμοί: Οι αγώνες θα διεξαχθούν με χρόνο σκέψης, για κάθε παίκτη,
10 λεπτά + 5 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση από την αρχή της παρτίδας. Οι παρτίδες διέπονται
από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τους
κανονισμούς, αρμόδιος να αποφασίσει είναι o διευθυντής ή ο επικεφαλής διαιτητής.

Κριτήρια ισοβαθμίας: 1) Αποτέλεσμα μεταξύ των ισόβαθμων ,2) Buchholz, 3) Median
Buchholz, 4) Sonneborn-Berger

Έπαθλα: Σε κάθε τουρνουά θα απονέμονται μετάλλια στους 3 πρώτους. Επιπλέον, σε όλα τα
τουρνουά θα δίνονται δώρα στους νικητές, συνολικής αξίας 800 ευρώ!

ΕΠΑΘΛΟ GRAND PRIX: Ο αθλητής που θα έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους
βαθμούς από τα 4 τουρνουά θα κερδίσει ένα τάμπλετ (tablet).
Δηλώσεις
συμμετοχής:
Στα
email
paras.konstantinos@yahoo.gr
ή
alex_routsi_chess@outlook.com, ή τηλεφωνικά στο 6944393541 δηλώνοντας ονοματεπώνυμο,
αριθμό μητρώου ΕΣΟ και FIDE. Παράκληση στους συμμετέχοντες να ενημερώσουν σε
περίπτωση μη προσέλευσης ώστε να αναπληρωθεί η συμμετοχή από τυχόν επιλαχόντες.

Υγειονομικό πρωτόκολλο: Θα τηρηθούν οδηγίες των ΓΓΑ, ΕΣΟ και ECU
Συγκεκριμένα, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν διπλή μάσκα προσώπου (δύο
χειρουργικές ή δύο υφασμάτινες ή μια χειρουργική και μια υφασμάτινη) ή απλή μάσκα υψηλής
αναπνευστικής προστασίας (τύπου N95, KN95 κ.λ.π.) καθόλη τη διάρκεια των αγώνων. Οι
συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποητικό εμβολιασμού με 15νθήμερη παρέλευση
από τη λήψη της 2ης δόσης ή πιστοποητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο
θετικό έλεγχο και ισχύει 90 ημέρες μετά από αυτόν. Όσοι δεν προσκομίσουν τα παραπάνω,
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο αντιγόνου Covid-19 πριν από κάθε αγώνα. Ο έλεγχος
μπορεί να είναι μοριακός (PCR-Test), ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Test) 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 υγειονομικού υπεύθυνου. Τα self test ισχύουν μόνο για 24 ώρες.
Σε περίπτωση τροποποίησης του υγειονομικού πρωτοκόλλου, θα ισχύει το τροποποιημένο
υγειονομικό πρωτόκολλο, για το οποίο θα υπάρξει ενημέρωση.

Υγειονομικοί υπεύθυνοι: Παρράς Κωστής, Ρούτση Ευθύμιος-Αλέξανδρος
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.

Ηλεκτρονικές συσκευές (Κινητά τηλέφωνα): Παραδίδονται απενεργοποιημένες
στον διαιτητή πριν την έναρξη των αγώνων.
Για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη των αγώνων ισχύουν
οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ.

