
• ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 Δικαίωμα συμμετοχής: Κάθε σκακιστής ή σκακίστρια ανεξαρτήτως ηλικίας, 
ελεύθερα, χωρίς παράβολο συμμετοχής. 

 Σύστημα αγώνων: Σε δύο φάσεις: 

Η πρώτη φάση γίνεται με σύστημα πουλ και πολλά ισοδύναμα (βάσει 
ΕΛΟ) γκρουπ των 12 ατόμων. Οι βαθμοί του καθενός μεταφέρονται στην 
επόμενη φάση. 

Η δεύτερη φάση είναι ελβετικό σύστημα 19 γύρων. Σ’ αυτή τη φάση 
επιτρέπονται ανά παίκτη έως και δύο εξαιρέσεις, δηλαδή μπορεί να μην 
παίξει σε δύο παρτίδες, εάν το επιθυμεί, αρκεί να το γνωστοποιήσει στους 
διαιτητές 40’ πριν την έναρξη του σχετικού γύρου. 

Συνολικά, θα παιχθούν 30 γύροι. 

 Χρόνος σκέψης: 15 λεπτά ανά παίκτη για όλη την παρτίδα (μέγιστη 
διάρκεια παρτίδας: 30 λεπτά). Δεν υπάρχει πρόσθετος χρόνος ανά κίνηση. 

 Εγγραφές και πληροφορίες:       Έως την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, στο 
τηλ. 6972906316 (Βαγγ. Βιδάλης). 

 Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου, επί τόπου, από τις 17.30 έως τις 18.10 

 Επαθλα:        1ος νικητής 250 Ευρώ, κύπελλο και χρυσό μετάλλιο 

                        2ος νικητής 150 Ευρώ, κύπελλο και αργυρό μετάλλιο 

                        3ος νικητής 100 Ευρώ, κύπελλο και χάλκινο μετάλλιο 

                        4ος νικητής  75 Ευρώ 

                        5ος νικητής  50 Ευρώ 
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                        1ος κάτω των 20 ετών: 40 Ευρώ, κύπελλο και μετάλλιο 

                        1ος κάτω των 18 ετών: 50 Ευρώ, κύπελλο και μετάλλιο 

                        1η γυναίκα: 50 Ευρώ, κύπελλο και μετάλλιο 

                        1ος βετεράνος (άνω των 60 ετών): κύπελλο, μετάλλιο και 
σκακιέρα 

                        1ος κάτω των 16 ετών: Μετάλλιο, βιβλίο και σκακιέρα 

 Επίσης θα βραβευθούν με μετάλλια. βιβλία και σκακιστικό υλικό οι πρώτοι 
στις κατηγορίες ΕΛΟ έως 1200, 1201-1400, 1401-1600, 1601-1800, 1801-
2000, ενώ θα υπάρξουν και έπαθλα για άλλες ειδικές κατηγορίες 
(μικρότερου σε ηλικία, «ευ αγωνίζεσθαι», παικτών από άλλες περιοχές, 
κ.ά.).  (ο κάθε νικητής δικαιούται ένα –το υψηλότερο- έπαθλο). 

 Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί αναμνηστικό δίπλωμα. 

 Διαιτητές -κληρώσεις: Τα ονόματα θα ανακοινωθούν την ημέρα των 
αγώνων. 

Με το ειδικό σύστημα κληρώσεων της β’ φάσης (ελβετικό) δεν θα υπάρχει 
χρονική αναμονή πέραν των 2’ ανάμεσα στους γύρους. 

 Σε όλη τη διάρκεια των αγώνων θα λειτουργεί χώρος εστίασης, με 
αναψυκτικά, καφέ, τσάι, σάντουιτς, τοστ, κρέπες, κ.ά. 

 Ενδεικτικό πρόγραμμα αγώνων: 

 1η ημέρα - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 

17.30 - 18.10     Εγγραφές 

18.30 – 00.10    1ος - 11ος γύρος όλων των πουλ γκρουπ 
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 2η ημέρα – Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 

00.10 – 00.30    Διάλειμμα – Κλήρωση 12ου γύρου (1ου γύρου ελβετικού) 

00.30 – 06.20    12ος – 22ος γύρος 

06.20 – 06.50    Διάλειμμα για πρωινό 

06.50 -  10.30    23ος – 29ος  (προτελευταίος) γύρος 

10.30 – 10.45    Διάλειμμα πριν τον τελευταίο γύρο – κλήρωση 

10.45 – 11.15    30ος (τελευταίος) γύρος 

11.30                 Απονομές επάθλων στους νικητές. 

  

Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε μια μοναδική εμπειρία, έναν μαραθώνιο 
σκακιού,  

δοκιμάζοντας τις πνευματικές και φυσικές σας αντοχές 

παίζοντας 30 παρτίδες σε 17 ώρες, ή όσο θέλετε ή αντέχετε! 

Όλο το σκακιστικό δυναμικό του ΟΣΤΡΙΑ θα βρίσκεται στη διάθεσή σας, 

ώστε το μοναδικό αυτό τουρνουά να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. 

Οι εξαιρετικοί χώροι του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης  

εξασφαλίζουν ένα ιδανικό περιβάλλον για το ξεχωριστό αυτό τουρνουά. 

Τα πλούσια έπαθλα θα απονεμηθούν σε τουλάχιστον 20 
σκακιστές/σκακίστριες. 
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Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας  

για να διευκολύνετε την προετοιμασία του μαραθώνιου τουρνουά. 

Δηλώσεις Συμμετοχής 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

