55ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
εις μνήμην Γιώργου Μπιχάκη
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Ο Πειραϊκός Όμιλος Σκακιστών.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο Αντιπρόεδρος
του Π.Ο.Σ. κ. Τράπαλης Ιωάννης
3. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Ορίζεται επικεφαλής διαιτητής ο IA Πρεβενιός Μιχάλης και
βοηθός ο FA Λίτσας Ιωάννης.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλοι οι σκακιστές/τριες εγγεγραμμένοι στο
μητρώο αθλητών της Ε.Σ.Ο.
Ανώτατο όριο συμμετοχών: 20 άτομα – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
5.1. Θα είναι το Ελβετικό των 7 γύρων,
5.2 Ο χρόνος σκέψης ορίζεται 90 λεπτά με προστιθέμενο χρόνο 30’’ για κάθε
κίνηση από την πρώτη κίνηση.
5.3. Η καταγραφή κινήσεων είναι υποχρεωτική καθ’ όλη την διάρκεια της
παρτίδας.
5.4. Τα τελικά αποτελέσματα θα υποβληθούν στην Ε.Σ.Ο. και την FIDE για
αξιολόγηση ELO.
6. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο εντευκτήριο του Π.Ο.Σ, Ελευθερίου Βενιζέλου &
Καραΐσκου 60, Πειραιά.
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
7.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:
1ος γύρος:
2ος γύρος:
3ος γύρος:
4ος γύρος:
5ος γύρος
6ος γύρος:
7ος γύρος:

Σάββατο
Σάββατο
Σάββατο
Σάββατο
Σάββατο
Σάββατο
Σάββατο

29/01/2022 ώρα 18:30
05/02/2022 ώρα 18:30
12/02/2022 ώρα 18:30
19/02/2022 ώρα 18:30
26/02/2022 ώρα 18:30
05/03/2022 ώρα 18:30
12/03/2022 ώρα 18:30

7.2. Την ημέρα του πρώτου γύρου οι παίκτες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο
των αγώνων μέχρι τις 18:15 ώστε να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους
στους αγώνες.
7.3. Η διεύθυνση αγώνων διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος.
8. ΑΝΑΒΟΛΕΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
8.1. Επιτρέπεται μόνο μία αναβολή για σοβαρό λόγο, η αίτηση της οποίας
πρέπει να υποβάλλεται στον διαιτητή των αγώνων μέχρι την διεξαγωγή
του προηγούμενου γύρου και θα χορηγείται με την συγκατάθεση και του
αντιπάλου παίκτη.

8.2. Η αναβληθείσα παρτίδα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 2 ημέρες
πριν την διεξαγωγή του επομένου γύρου.
8.3. Στον τελευταίο γύρο δεν επιτρέπονται αναβολές.
8.4. Επιτρέπεται μια εξαίρεση η αίτηση της
οποίας πρέπει να υποβάλλεται στον διαιτητή των αγώνων μέχρι την διεξαγωγή
του προηγούμενου γύρου.
9. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ:
9.1. Όποιος μηδενισθεί λόγω μη αιτιολογημένης προσέλευσης στους
αγώνες, θεωρείται ότι αποχώρησε του τουρνουά.
9.2. Σκακιστής που προσέρχεται 1 μία ώρα μετά την προγραμματισμένη έναρξη
του γύρου, θα μηδενίζεται, εκτός αν ο διαιτητής αποφασίσει διαφορετικά.
10. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
10.1. Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 15 ευρώ,
10.2. Το παράβολο είναι καταβλητέο πριν την έναρξη του 1ου Γύρου.
11 . ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
11.1. Για την άρση ισοβαθμιών χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
- Κριτήριο Bucholtz Cut -1,
- Κριτήριο Bucholtz,
- Sonneborg Burger,
- Κατάταξη του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.
Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται αν κάποιος αγώνας μεταξύ των ισόβαθμων δεν
πραγματοποιήθηκε.
Για τον υπολογισμό των κριτηρίων θα χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται το
κριτήριο "virtual opponent".
12. ΕΠΑΘΛΑ:
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Κύπελλο
2ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Κύπελλο
3ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Κύπελλο
1ος κάτω των 16 ετών χρυσό μετάλλιο.
Ο 1ος νικητής ανακηρύσσεται Πρωταθλητής Πειραιά.
13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
13.1. Ένσταση ασκείται, κατά απόφασης του διαιτητή ή του Επικεφαλής
Διαιτητή και κατατίθεται εγγράφως στον Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο
ύψους πενήντα (50) ευρώ, εντός 30 λεπτών από το τέλος του γύρου.
13.2. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο
επιστρέφεται, ειδάλλως εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
13.3. Η επιτροπή Ενστάσεων θα είναι τριμελείς και θα οριστεί από τον
επικεφαλής διαιτητή πριν την έναρξη του 1ουΓύρου.
14. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στο
ισχύον Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΣΟ και τις Διευκρινιστικές
Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την άθληση στο σύνολο της
Επικράτειας, υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19 που μπορούν να βρεθούν στο
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19sports

15.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ισχύουν οι
κανονισμοί της Ε.Σ.Ο. και της F.I.D.E., καθώς και οι οδηγίες της Κ.Ε.Δ.
16. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Γίνονται δεκτές στον κ. Λίτσα Γιάννη
(6946280308) ή στο piraeuschess@gmail.com

