4th Youth Rapid AMES Neas Erythraias
Under 1600
Διοργανωτής : Α.Μ.Ε.Σ. Νέας Ερυθραίας
Χώρος Αγώνων : ''Σπίτι του Αθλητισμού'', Σπύρου Λούη 3 & Αναστασίου Πίττα γωνία, Ν. Ερυθραία
Διευθυντής αγώνων : Αλέξανδρος Γρηγοριάδης
Επικεφαλής Διαιτητής : Αντώνιος Απέργης
Δικαίωμα Συμμετοχής : Σκακιστές – Σκακίστριες που είναι

γεννημένοι μετά από την 1/1/2003, με

διεθνές ΕΛΟ κάτω από 1600

Όριο Συμμετοχών : 50 άτομα, με σειρά προτεραιότητας
Σύστημα Αγώνων : Ελβετικό 7 γύρων με διεθνή αξιολόγηση.
Ημερομηνία Διεξαγωγής : Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019
Έναρξη Αγώνων : 17:00
Επιβεβαίωση Συμμετοχών : με φυσική παρουσία έως 16:50
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. 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. 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. Buchholz cut-1,
β. Buchholz,
γ. Sonneborn-Berger,
δ. Τα αποτελέσματα των ισόβαθμων παιχτών (εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους),
ε. Περισσότερες νίκες

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 : Ενάντια σε απόφαση του Διαιτητή, ασκείται έγγραφη ένσταση, η οποία παραδίδεται στους
διοργανωτές, με την καταβολή παράβολου 50€, αμέσως μετά τη λήξη του γύρου. Σε περίπτωση αποδοχής του
αιτήματος (είτε μερικής) το παράβολο επιστρέφεται.

Έπαθλα :
Έπαθλα Γενική κατάταξη :
1ος Νικητής : Κύπελλο & μετάλλιο
2ος Νικητής : Μετάλλιο
3ος Νικητής : Μετάλλιο
1ο Κορίτσι : Μετάλλιο
Το 10% των συμμετεχόντων που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις της Γενικής κατάταξης θα έχουν δωρεάν
συμμετοχή στο 4th Youth Under 1600 AMES Neas Erythraias. Η συμμετοχή είναι προσωπική και δεν μπορεί να
μεταβιβαστεί σε άλλο αθλητή.
Ειδικές κατηγορίες :
1ος και 1η κάτω των 14 : Μετάλλιο
1ος και 1η κάτω των 12 : Μετάλλιο
1ος και 1η κάτω των 10 : Μετάλλιο
1ος και 1η κάτω των 08 : Μετάλλιο
Προϋπόθεση για να ισχύει μια ειδική κατηγορία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 3 σκακιστών.
Πολυνίκεις αθλητές λαμβάνουν το μεγαλύτερο από τα έπαθλα που δικαιούνται.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα έπαθλα δεν μοιράζονται, αλλά διανέμονται ανάλογα με τα κριτήρια ισοβαθμίας.
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.

Συμμετοχές/Κληρώσεις/Αποτελέσματα : Στην ιστοσελίδα

www.chess-results.com

Δηλώσεις Συμμετοχής : Με email στο a.apergis@hotmail.com ή τηλεφωνικά στους Αλέξανδρο
Γρηγοριάδη 6947953373 - Αντώνιο Απέργη 6977221963 αναφέροντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο
επικοινωνίας, ELO, Fide ID, ΕΣΟ ID, Σύλλογο, μέχρι 17 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 16:30.

Πως θα μας βρείτε :
Link Χάρτη Συλλόγου: http://goo.gl/yYKeKI
Συγκοινωνία: Από Ηλεκτρικό Σταθμό Κηφισιάς: ''560'', Σταθμός Κηφισιάς-Μορτερό (τα δρομολόγια είναι αραιά,
αναχωρεί 15:50). Στάσεις: ''Λουντέμη'' ή ''Μανδηλαρά'' (κάνει κυκλική διαδρομή)
Link Χάρτη Διαδρομής και Ωράριο Δρομολογίου Λεωφορείου:
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_836_560%20:%20ΣΤ.%20ΚΗΦΙΣΙΑ%20-%20ΜΟΡΤΕΡΟ%20%20Ν.%20ΕΡΥΘΡΑΙΑ_29-81
Άλλες Συγκοινωνίες: Με όλα τα λεωφορεία που περνούν από τη Λ. Θησέως, στο ύψος της διασταύρωσης για
γέφυρα Βαρυμπόμπης π.χ. , ''Διόνυσος'', ''Αγ. Στέφανος'', ''Εύξεινος Πόντος'' κτλ. Στάση ''Καστρί'' ή ''Αντιγόνης'',
10-15 λεπτά με τα πόδια.
Με αυτοκίνητο: από Εθνική, Γέφυρα Βαρυμπόμπης, ή από Κηφισίας-Ελ. Βενιζέλου- Θησέως, αριστερά Αγ.
Σαράντα, ή από Τατοΐου. Ο Σύλλογος διαθέτει μεγάλης χωρητικότητας parking.

