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3
ο
 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΝΗΜΗΣ  2015   

(8ο ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ») 

                                     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 

1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:    

Η Ε.Σ.Σ.Θ. Χ.  προκηρύσσει το 3
ο
 Ατοµικό Πρωτάθληµα Μνήµης 2015  στο οποίο ενσωµατώνεται και το 8

ο
 

Οµαδικό Πρωτάθληµα «Γιώργος Ιωακειµίδης» µε τριµελή σύνθεση οµάδων. 

  

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 

ΓΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 

1
ος

 Σάββατο 24/10/2015 17:00 

2
ος

 Κυριακή 25/10/2015 10:00 

3
ος

 Κυριακή 25/10/2015 17:30 

4
ος

 ∆ευτέρα 26/10/2015 17:00 

5
ος

 Τρίτη 27/10/2015 17:00 

6
ος

 Τετάρτη 28/10/2015 17:00 

7
ος

 Κυριακή 01/11/2015 10:30 

 

3. ΤΟΠΟΣ  ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:   

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Α.Μ.Ο. «Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ» επί της οδού Βασ. Όλγας 285 –

Θεσσαλονίκη. 

 

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:    

Όλοι οι σκακιστές – στριες, κάτοχοι δελτίου ΕΣΟ.  

 

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

∆ηλώσεις  συµµετοχής  µέχρι  την Παρασκευή 23/10/2015 και ώρα 6 µ.µ.  εγγράφως  µε e-mail στο 

saeakeam@hotmail.com.  

Όσοι δηλώνουν συµµετοχή παρακαλούνται να µας γνωστοποιούν τα παρακάτω στοιχεία : 

α) Α.Μ. ΕΣΟ, β)Ηµεροµηνία γέννησης, γ) εθνικό ΕΛΟ δ)FIDE ID, διεθνές ELO και διεθνή τίτλο (εφόσον 

υπάρχουν). 

Γενικό παράβολο 10 ευρώ. ∆ύο µέλη της ίδιας οικογένειας 15 ευρώ. Το τρίτο (ή και παραπάνω) µέλος της 

ίδιας οικογένειας δεν καταβάλει παράβολο. ∆εν καταβάλουν επίσης παράβολο  οι σκακιστές και σκακίστριες 

µε διεθνές ΕΛΟ >1800 , καθώς και τα ΑΜΕΑ.  

 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:  

6.1 Οι αγώνες  θα  διεξαχθούν  µε  Ελβετικό  σύστηµα  7  γύρων και ο  χρόνος  σκέψης για τον κάθε παίκτη 

είναι  90΄ για  όλη την παρτίδα µε  πρόσθετο χρόνο 30΄΄ σε κάθε κίνηση, από την πρώτη κίνηση.  

Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. Ισχύουν  οι Κανόνες  

Σκακιού  της  FIDE.   

6.2 Μηδενίζονται όσοι παίκτες δεν παρουσιαστούν στη σκακιέρα τους το αργότερο 30΄ µετά την έναρξη της 

συνάντησης τους. 

 

7. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ:   

Την διεύθυνση αγώνων αναλαµβάνει το ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ. Χ. 

 



8. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:   

Επικεφαλής ∆ιαιτητής και υπεύθυνος κληρώσεων ορίζεται ο κύριος Μαυροµούστακος Σάββας.  

 

 

9. ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ:   

Οι  ∆ιαιτητές θα ορισθούν από την  Τ.Ε.∆. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 

 

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:  

Η ένσταση ενάντια σε απόφαση διαιτητών ασκείται από τον ενδιαφερόµενο σκακιστή το αργότερο 30 λεπτά 

µετά τη λήξη της συγκεκριµένης παρτίδας.  

Η εκδίκαση της ένστασης ολοκληρώνεται το αργότερο δύο ώρες πριν την κλήρωση του επόµενου γύρου.  

Η ένσταση, µε το παράβολο των 50 ευρώ, υποβάλλεται στην Επιτροπή Ενστάσεων.  

Το παράβολο επιστρέφεται αν γίνει αποδεκτή ή δεν εκδικασθεί η ένσταση, διαφορετικά  κατατίθεται υπέρ 

της Ε.Σ.Σ.Θ. Χ.  

Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από 3 τακτικά µέλη και 2 αναπληρωµατικά που θα ορισθούν πριν την 

έναρξη των αγώνων. Από την Ε.Ε. θα εξαιρούνται και θα αντικαθίστανται από τα αναπληρωµατικά, όσα 

τακτικά µέλη της ανήκουν στα σωµατεία των παικτών που εµπλέκονται στην ένσταση. 

 

11. ΚΑΤΑΤΑΞΗ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:   

Για την τελική κατάταξη χρησιµοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια: 

α) Το µεταξύ των ισόβαθµων τουρνουά (εφόσον έχουν αγωνισθεί όλοι µεταξύ τους).  

β) Bucholtz cut-1, µετά την αφαίρεση της χαµηλότερης βαθµολογίας των αντιπάλων.  

γ) Bucholtz .  

δ) Sonneborn – Berger.  

ε) Αριθµός νικών. 

 

12. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ : 

Οι τρεις πρώτοι της γενικής ατοµικής κατάταξης καθώς και η πρώτη γυναίκα, θα κερδίσουν την ελεύθερη  

συµµετοχή τους στο χριστουγεννιάτικο πρωτάθληµα της  Ένωσης «Λευκός Πύργος». 

Θα βραβευθούν µε κύπελλα ο πρώτος της γενικής ατοµικής κατάταξης , η πρώτη γυναίκα και η πρώτη 

οµάδα του οµαδικού. Με µετάλλια θα βραβευτούν οι  2
ος

 και 3
ος

  της γενικής ατοµικής κατάταξης,  η 2
η
 και 

3
η
 γυναίκα της γενικής κατάταξης , ο πρώτος βετεράνος (50+ ετών) και οι πρώτοι των ειδικών νεανικών 

κατηγοριών. Επίσης θα βραβευθούν µε µετάλλια τρεις παίκτες από  κάθε µια από τις τρεις πρώτες οµάδες 

του οµαδικού.  

 

13. ΓΕΝΙΚΑ: 

13.1. Η προθεσµία δήλωσης συµµετοχής (23.10.2015) θα τηρηθεί αυστηρά. Όσοι δηλωθούν εκπρόθεσµα θα 

µπουν στη κλήρωση του 2
ου

 γύρου. Στις  24/10/2015  το  µεσηµέρι, θα γίνει η κλήρωση του 1
ου

 γύρου. 

13.2  Μη προσέλευση σε ένα γύρο χωρίς προειδοποίηση των διαιτητών, πριν την κλήρωση του υπ’ όψη 

γύρου, σηµαίνει άµεση αποβολή από το τουρνουά. 

13.3 Όποιος έχει σοβαρό πρόβληµα έγκαιρης προσέλευσης σε ένα γύρο πρέπει να ενηµερώνει ΑΜΕΣΩΣ την 

Επιτροπή Συµµετοχών που θα εκτιµάει τους λόγους καθυστέρησης ή µη προσέλευσης και θα αποφασίζει 

ανάλογα. Τα µέλη της Επιτροπής Συµµετοχών είναι τα παρακάτω:   1. Μαυροµούστακος  Σάββας (6947 

697115)  2. Μπάλλας Νίκος  (6972 238647). 

13.4  Επιτρέπονται µέχρι δύο εξαιρέσεις κατόπιν έγκαιρης ενηµέρωσης των διαιτητών και του υπευθύνου 

των κληρώσεων. 

13.5 Η  διοργάνωση θα έχει εθνική και  διεθνή αξιολόγηση. 

13.6  Για ότι δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα προκήρυξη όπως και για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις 

υπεύθυνο είναι το ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ. Χ. 

 

    

 

       Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

 

 

     ΑΡΓ. ΚΥΘΑΡΙ∆ΗΣ                                                             ΝΙΚ. ΜΠΑΛΛΑΣ 


