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Α΄ ΕΘΝΙΚΗ

(Κ.Ε.Π. – 2ος όροφος)

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ

4ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
αφιερωµένο στη µνήµη του πρόωρα χαµένου σκακιστή µας

† ΒΑΣΙΛΗ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

από 26-ΑΠΡ-2011 έως 1-ΜΑΙ-2011
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

∆ήµος ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Όµιλος Σκακιστών Τριανδρίας (Ο.Σ.ΤΡΙΑ.)
Σκακιστική παρέµβαση Τριανδρίας (ΠΑ.Τ.)

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ : στο Πολιτιστικό Κεντρο Τουµπας
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ : Ελβετικό επιταχυνόµενο 7 γύρων µε διεθνή αξιολόγηση. Ισχύουν οι κανονισµοί FIDE &
ΕΣΟ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Τρίτη

26 Απριλίου

1ος γύρος

ώρα

18:00

Τετάρτη

27 Απριλίου

2ος γύρος

ώρα

18:00

Πέµπτη

28 Απριλίου

3ος γύρος

ώρα

18:00

Παρασκευή

29 Απριλίου

4ος γύρος

ώρα

18:00

Σάββατο

30 Απριλίου

5ος γύρος

Σάββατο

30 Απριλίου

ώρα

10:30

ος

ώρα

18:00

ος

ώρα

10:30

6 γύρος

Κυριακή

1 Μαΐου

7 γύρος

Κυριακή

1 Μαΐου

Τελετή λήξης ώρα 14:30

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ : Για κάθε παίκτη 90 λεπτά για όλη την παρτίδα µε προσαύξηση 30sec/κίνηση από
τη 1η κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ : Για άρση τυχόν ισοβαθµίας χρησιµοποιούνται κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια: 1)
Ειδική βαθµολογία των ισόβαθµων, εφόσον έχουν παίξει όλοι µεταξύ τους, 2) Άθροισµα προοδευτικής βαθµολογίας
(και τα κριτήρια άρσης της), 3) Μπούχολτς (άθροισµα βαθµών αντιπάλων), 4) Το σύστηµα Σόννεµπορν-Μπέργκερ
(βαθµοί αντιπάλων ανάλογα µε το αποτέλεσµα), 5) Αριθµός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια µε τις περισσότερες
νίκες), 6) Ποσοστό βαθµών που συγκεντρώθηκαν µε τα µαύρα (% επί των παρτίδων µε τα µαύρα).

ΑΝΑΒΟΛΕΣ: ∆εν επιτρέπεται, καταρχήν, η αναβολή αγώνων. Εξαιρέσεις µπορεί να γίνουν σε ειδικές
περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόµενου και αιτιολογηµένη απόφαση του διευθυντή αγώνων.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Tο παράβολο συµµετοχής είναι 20 €. Το 2ο µέλος της οικογενείας 10€. Το 3ο
µέλος δωρεάν. Για τα µέλη των Σκακιστικών Συλλόγων Τριανδρίας Θεσσαλονίκης: 10/5 €. Σκακιστές µε ELO άνω
2100 (σκακίστριες 1800) και ΑΜΕΑ, χωρίς παράβολο.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 1/2 ώρα µετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης
είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωµατικά µέλη. Από την επιτροπή
θα εξαιρούνται όσα µέλη της έχουν σχέση µε τους αθλητές που εµπλέκονται στην ένσταση και θα αντικαθίστανται
από τα αναπληρωµατικά. Η σύνθεση της επιτροπής θα καθορισθεί πριν την έναρξη του τουρνουά µε µέριµνα του
∆ιευθυντή Αγώνων. Το παράβολο ορίζεται στα 30€ και µπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής
διαιτητή των αγώνων. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

ΕΠΑΘΛΑ: Θα δοθούν κύπελλο στον 1ο νικητή και µετάλλια στον 2ο - 6ο γενικής κατάταξης και στον 1-3ο κάθε
ειδικής κατηγορίας.
Ειδικές κατηγορίες : Α) U 16, Β) U 14, Γ) U 12, ∆) U 10.
Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 6 συµµετοχές για να υπάρξει ξεχωριστή κατηγορία.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ:
Τα χρηµατικά έπαθλα που θα δοθούν στους νικητές του Τουρνουά ανέρχονται σε 1.650 € ως εξής :
Γενική κατάταξη

Ειδικές κατηγορίες

1ος

600 €

1η γυναίκα

100 €

2ος

300 €

1ος νέος <16

100 €

3ος

200 €

4ος

100 €

5ος

75 €

6ος

75 €

100 €

Performance minus reating

Μεταξύ ισόβαθµων παικτών τα χρηµατικά έπαθλα µοιράζονται. Σε περίπτωση που ένας παίκτης δικαιούται
παραπάνω από ένα χρηµατικό έπαθλο παίρνει το µεγαλύτερο.

Θα δοθούν σκακιστικά βιβλία

στον 1ο <14 ετών, στην 1η <14 ετών, στον 1ο <12 ετών & στην 1η

<12 ετών
στον 1ο <10 ετών

και στην 1η <10 ετών.

∆εκαπέντε (15) τυχεροί σκακιστές, δηλαδή οι τρεις πρώτοι από την κάθε κατηγορία U10, 12, 14, 16, 18 θα έχουν
τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε αγώνα σιµουλτανέ που θα δώσει ο γκρανµαιτρ –και µέλος της εθνικής οµάδαςΓιάννης Παπαιωάννου, προπονητής του συλλόγου µας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο εντευκτήριο των Σκακιστικών
Συλλόγων Τριανδρίας σε ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Επιτροπή ∆ήµου Θεσσαλονίκης – Ο.Σ.ΤΡΙΑ. - ΠΑ.Τ.
∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιουβαντσιούδης Κώστας, Κατσιφαράκης Κων/νος, Παλάσκος Αντώνης, Νερουλίδης Γιάννης.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έως τις 12 π. µ. την ηµέρα έναρξης των αγώνων (όσοι δηλωθούν εκπρόθεσµα
θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής από τον 2ο γύρο!) στους:
Α) Κωνσταντινίδη Σωτήρη, 2310 924101 Β) Νερουλίδη Γιάννη 6977 231512 Γ) Παλάσκο Αντώνη 6934893197.
Μπετσάκο Βασίλη 2310 919547, 6973922616.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.pat.gr
τηλέφωνα: 2310 924101 (Κωνσταντινίδη Σωτήρης), 6934 893197 (Παλάσκος Αντώνης) και

και στα

6977 231512

(Νερουλίδης Γιάννης).

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ: Εκθέσεις ζωγραφικής και χαρακτικής, στρογγυλή τράπεζα µε τη συµµετοχή
διακεκριµένων µελών της σκακιστικής οικογένειας, αγώνας σιµουλτανέ, αγώνες γονέων (λεπτοµέρειες για τις
παράλληλες εκδηλώσεις, µε ονοµαστικές αναφορές στους συµµετέχοντες, θα ανακοινωθούν µε τη συµπληρωµατική
προκήρυξη).

Ηλεκτρονική διεύθυνση των αγώνων: www.pat.gr , όπου θα υπάρχει ζωντανή αναµετάδοση της πρώτης
σκακιέρας και θα αναρτώνται όλα τα αποτελέσµατα.

ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέµα δεν καλύπτει η παρούσα προκήρυξη, αρµόδια είναι η ∆ιεύθυνση Αγώνων.

ΤΑ ∆.Σ. Ο.Σ.ΤΡΙΑ &

ΠΑ.Τ

