1st Under 1800
RAPID CHALLENGE
WINTER 2019

Διοργανωτής : Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου Αττικής
Χώρος Αγώνων : Πολυτεχνείου & Χαράς 12, Ηράκλειο Αττικής
Διευθυντής αγώνων : Μιχάλης Ρουκουνάκης
Επικεφαλής Διαιτητής : Αντώνιος Απέργης
Δικαίωμα Συμμετοχής : Σκακιστές – σκακίστριες με διεθνές ή ελληνικό ELO κάτω από 1800
Όριο Συμμετοχών : 60 άτομα, με σειρά προτεραιότητας
Σύστημα Αγώνων : Ελβετικό 5 γύρων με διεθνή αξιολόγηση.
Ημερομηνία Διεξαγωγής : Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019
Έναρξη Αγώνων : 18:00
Επιβεβαίωση Συμμετοχών : με φυσική παρουσία έως 17:50
Χρόνος Σκέψης : Ο χρόνος σκέψης θα είναι 10’ λεπτά για όλη την παρτίδα και 5΄΄ δευτερόλεπτα για κάθε
κίνηση από την αρχή της παρτίδας. Η καταγραφή των κινήσεων δεν είναι υποχρεωτική.

Κανονισμοί : Οι παρτίδες διέπονται από τους κανονισμούς rapid της FIDE και της ΕΣΟ. Εάν ο παίκτης δεν
αγωνίστηκε σε οποιονδήποτε γύρο χωρίς να ενημερώσει τοv επικεφαλή διαιτητή, θεωρείται ότι αποχώρησε
από το τουρνουά και δεν μπαίνει στην κλήρωση του επόμενου γύρου. Κάθε γύρος διεξάγεται αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του προηγούμενου. Για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει και δεν προβλέπεται από τους
κανονισμούς, αρμόδιος να αποφασίσει είναι o διευθυντής αγώνων ή ο επικεφαλής διαιτητής.

Κριτήρια Ισοβαθμίας : Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική κατάταξη, ισχύουν τα παρακάτω
κριτήρια άρσης της:
α. Τα αποτελέσματα των ισόβαθμων παιχτών (εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους),
β. Buchholz cut-1,
γ. Buchholz,
δ. Sonneborn-Berger,
ε. Average Rating of Opponents cut-1.

Εξαιρέσεις – Αναβολές : Όλες οι εξαιρέσεις πρέπει να δηλώνονται στον επικεφαλή διαιτητή μέχρι το
τέλος του προηγούμενου γύρου. Αναβολές δεν θα γίνονται δεκτές για κανένα λόγο.

Ενστάσεις : Ενστάσεις κατά απόφασης διαιτητή υποβάλλονται εγγράφως στο Διευθυντή Αγώνων το
αργότερο τριάντα (30’) λεπτά μετά τη λήξη του γύρου και συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο πενήντα
(50) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση δικαίωσης της ένστασης.

Έπαθλα :
1ος Νικητής
2ος Νικητής
3ος Νικητής

Μετάλλιο & 80 €
Μετάλλιο & 40 €
Μετάλλιο & 20 €

Μετάλλια στην πρώτη γυναίκα, στο πρώτο αγόρι και στο πρώτο κορίτσι στις κατηγορίες u20, u16,u12.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα έπαθλα δεν μοιράζονται, αλλά διανέμονται ανάλογα με τα κριτήρια ισοβαθμίας.
Αθλητής που δικαιούται έπαθλο και δεν παρευρίσκεται στην τελετή απονομής, χάνει το έπαθλό του.
Αθλητής ο οποίος αποχωρήσει από το Τουρνουά δεν δικαιούται έπαθλο.

Παράβολο Συμμετοχής : 10 € για όλους τους συμμετέχοντες και πρέπει να κατατεθεί στον χώρο των
αγώνων πριν την έναρξη του 1ου γύρου. Εξαιρούνται παραβόλου οι αθλητές που συμμετέχουν στο “Athens
Triathlon Winder 2019 Under 1800”

Συμμετοχές/Κληρώσεις/Αποτελέσματα : Στις ιστοσελίδες

www.chess-results.com ,

www.skaki.gr

Δηλώσεις Συμμετοχής : Με email στο sk_epikoinonia@skaki.gr ή τηλεφωνικά στα 6947377440
Μιχάλης Ρουκουνάκης και 6977221963 Αντώνιος Απέργης αναφέροντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο
επικοινωνίας, ELO, Fide ID, ΕΣΟ ID, Σύλλογο, μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2019.

