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«ΛΕΥΚΟΣ  ΠΥΡΓΟΣ  2015»  

25
ο
 ΑΤΟΜΙΚΟ  ∆ΙΕΘΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ 2015 

18
ο
  ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015  

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:  

Η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ  προκηρύσσει το  25
ο
 ΑΤΟΜΙΚΟ  ∆ΙΕΘΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

2015 και το 18
ο
 ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 – 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ µε την γενική επωνυµία:  «ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2015».   

Στο τουρνουά  αυτό  ενσωµατώνονται  και  τα  παρακάτω  επιµέρους τουρνουά:   

1.1  «13
ο
  ΑΝΟΙΚΤΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  2015   

1.2  «13
ο 

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ  Ε.Σ.Σ.Θ.–Χ»  (3 µελής  σύνθεση). 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:    

ΓΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 

1
ος

 Σάββατο 03/01/2015 17:00 

2
ος

 Κυριακή 04/01/2015 10:00 

3
ος

 Κυριακή 04/01/2015 17:30 

4
ος

 ∆ευτέρα 05/01/2015 17:00 

5
ο ς

 Τρίτη 06/01/2015 17:00 

6
ος

 Τετάρτη 07/01/2015 17:00 

7
ος

 Παρασκευή 09/01/2015 17:00 

8
ος

 Σάββατο 10/01/2015 17:00 

9
ος

 Κυριακή 11/01/2015 16:00 

 

 

3. ΤΟΠΟΣ  ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:   

Οι αγώνες θα γίνουν στο Α’ ΚΑΠΗ Αµπελοκήπων (Βύρωνος και Κέννεντυ γωνία- Αµπελόκηποι, τηλ.2310-

747570) – Λεωφορείο 21 (Ευόσµου) – Αφετηρία στην Πλατεία Αριστοτέλους, στάση Γευγελή. 
 

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:    

Όλοι οι σκακιστές – στριες, κάτοχοι δελτίου ΕΣΟ. ∆ικαίωµα κατάταξης και πρόκρισης στα Πρωταθλήµατα 

Ελλάδος έχουν µόνο οι σκακιστές – στριες σωµατείων – µελών της  Ε.Σ.Σ.Θ.–Χ. 

 

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

∆ηλώσεις  συµµετοχής  µέχρι  την Τετάρτη 31/12/2014 και ώρα 6 µµ.  εγγράφως  µε email 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). 

Το παράβολο συµµετοχής για όσους συµµετάσχουν στο Α΄ Γκρούπ ορίζεται στα 20 ευρώ και για δύο 

µέλη της ίδιας οικογένειας στα 30 ευρώ.  

Το παράβολο συµµετοχής για όσους συµµετάσχουν στο Β΄ Γκρούπ ορίζεται στα 15 ευρώ και για δύο 

µέλη της ίδιας οικογένειας στα 25 ευρώ. 

Το τρίτο (ή και παραπάνω) µέλος της ίδιας οικογένειας δεν καταβάλει παράβολο. ∆εν καταβάλουν 

επίσης παράβολο:  Oι σκακιστές µε διεθνές ΕΛΟ >2300 , οι  σκακίστριες µε διεθνές ΕΛΟ >2000 και τα 

ΑΜΕΑ.  



 

6. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Όλοι όσοι θα συµµετάσχουν στη διοργάνωση θα πρέπει να το επιβεβαιώσουν µε  την φυσική τους 

παρουσία στον χώρο των αγώνων την 1
η
 µέρα (03/01/2015) 20’ πριν την επίσηµη ώρα έναρξης των 

αγώνων. Η κλήρωση του 1
ου

 γύρου θα γίνει  βάσει των παρόντων σκακιστών. 

 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:  

7.1 Οι αγώνες  θα  διεξαχθούν  µε  Ελβετικό  σύστηµα  9  γύρων και ο  χρόνος  σκέψης είναι  90΄ για τις 40 

πρώτες κινήσεις και 30΄ για το υπόλοιπο της παρτίδας  µε  πρόσθετο χρόνο 30΄΄ σε κάθε κίνηση, από την 

πρώτη κίνηση , για τον κάθε παίκτη, για την ολοκλήρωση της παρτίδας.  Η καταγραφή των κινήσεων είναι 

υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. Ισχύουν  οι Κανόνες  Σκακιού  της  FIDE.  

7.2 Οι παίκτες θα χωριστούν σε 2 γκρούπ µε βάση το διεθνές τους ΕΛΟ. Στο Α΄ Γκρούπ θα συµµετάσχουν 

υποχρεωτικά οι σκακιστές-σκακίστριες µε διεθνές ΕΛΟ 1700 και πάνω. Στο Β΄ Γκρούπ θα συµµετάσχουν 

υποχρεωτικά οι σκακιστές-σκακίστριες µε διεθνές ΕΛΟ 1600 και κάτω. Οι παίκτες µε διεθνές ΕΛΟ από 

1601 έως 1699 µπορούν να επιλέξουν το γκρουπ στο οποίο θα συµµετάσχουν. 

7.3 Μηδενίζονται όσοι παίκτες δεν παρουσιασθούν στη σκακιέρα τους το αργότερο 30΄µετά την 

προγραµµατισµένη από την προκήρυξη ώρα έναρξης. 

 

8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ:   

Τη διεύθυνση αγώνων αναλαµβάνει το ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 

 

9.  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΙΑΤΗΤΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:   

Επικεφαλής ∆ιαιτητής ορίζεται ο κος Μαυροµούστακος Σάββας.  

Υπεύθυνος κληρώσεων ορίζεται ο κος Μπούσιος Χρήστος. 

 

10. ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ:   

Οι  ∆ιαιτητές θα ορισθούν από την Τ.Ε.∆. 

 

11. 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 60 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. 

Προσφυγή για εκδίκαση σε δεύτερο βαθµό µπορεί να ασκηθεί στην Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων της 

Κ.Ε.∆. και εφόσον έχει κατατεθεί εντός µίας ώρας από τη γνωστοποίηση της πρωτοβάθµιας απόφασης στον 

ενδιαφερόµενο. 

Η απόφασή της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων της Κ.Ε.∆. εκδίδεται οπωσδήποτε πριν την κλήρωση του 

επόµενου γύρου και είναι τελεσίδικη. 

 

12. 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) Buchholtz cut 1, µετά την αφαίρεση της χαµηλότερης βαθµολογίας των αντιπάλων,  

γ) Buchholtz,  

δ) Sonneborn – Berger.  

ε) Αριθµός νικών. 

 

13. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ: 

Τα χρηµατικά βραβεία που θα δοθούν στους τρεις πρώτους της τελικής κατάταξης του Α΄ Γκρουπ 

είναι 750 ευρώ και θα κατανεµηθούν ως εξής: 

1
ος

 2
ος

 3
ος

 

350 250 150 



Σε περίπτωση ισοβαθµίας τα χρηµατικά βραβεία µοιράζονται. 

 

14. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ: 

14.1  Για το  25
ο
   Ατοµικό ∆ιεθνές Ανοικτό Πρωτάθληµα Ελλάδoς. 

14.2  Για το  18
ο   

 Ατοµικό ∆ιεθνές Ανοικτό Πρωτάθληµα Ελλάδος Γυναικών 

Ο αριθµός των προκρίσεων για κάθε τουρνουά θα καθορισθεί από τους αντίστοιχους διοργανωτές. 

 

15. ΚΥΠΕΛΛΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΑ:  

Θα βραβευθούν µε κύπελλα ο πρώτος της γενικής ατοµικής κατάταξης και  η 1
η
 γυναίκα κάθε γκρουπ και  µε 

µετάλλια  οι  2
ος

 και 3
ος

  της γενικής ατοµικής κατάταξης,  η 2
η
 και 3

η
 γυναίκα της γενικής κατάταξης και ο 

πρώτος βετεράνος.κάθε γκρουπ. Επίσης, θα βραβευθεί µε κύπελλο η πρώτη οµάδα του Χριστουγεννιάτικου 

Κυπέλλου και µε µετάλλια τρεις παίκτες από  κάθε µια από τις τρεις πρώτες οµάδες του Χριστουγεννιάτικου 

Κυπέλου.  

Επιπλέον, στους 6 πρώτους της τελικής κατάταξης του Β΄ Γκρουπ θα δοθουν σκακιστικά βιβλία. 

Στην κατηγορία των βετεράνων εντάσονται όσοι είναι από 50 ετών και πάνω (γεννηµένοι το 1965 και 

πριν). 

Παίκτες-παίκτριες που βραβεύονται από την γενική ατοµική κατάταξη διατηρούν το δικαίωµα της 

βράβευσης ΚΑΙ λόγω διάκρισης (1
η
 έως και 3

η
 θέση) στην ειδική κατηγορία των βετεράνων. 

 

 

16. ΓΕΝΙΚΑ:  

16.1. Η προθεσµία δήλωσης συµµετοχής (31.12.2014) θα τηρηθεί αυστηρά. Όσοι δηλωθούν 

εκπρόθεσµα θα µπουν στη κλήρωση του 2
ου

 γύρου. Στις 16:45 της 03/01/2015 θα γίνει η κλήρωση του 

1
ου

 γύρου. 

16.2  Μη προσέλευση σε ένα γύρο χωρίς προειδοποίηση των διαιτητών, πριν την κλήρωση του υπόψη 

γύρου, σηµαίνει άµεση αποβολή από το τουρνουά. 

16.3 Όποιος έχει σοβαρό πρόβληµα έγκαιρης προσέλευσης σε ένα γύρο πρέπει να ενηµερώνει 

ΑΜΕΣΩΣ τον Επικεφαλής ∆ιαιτητή που θα  θα αξιολογήσει τους λόγους της καθυστέρησης και θα 

πάρει τελεσίδικα τη σχετική  απόφαση. 

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

των κληρώσεων. 

16.5 Η  διοργάνωση θα έχει εθνική και  διεθνή αξιολόγηση. 

16.6  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 

 

 

 

 

 

 ΚΥΘΑΡΙ∆ΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                                                ΜΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                     

 


