
  ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

                                          αρ. πρωτ.  Ε.Σ.Σ.Κ.Ε.   190 / 9-4-2015 

                                             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

«1o  OPEN CHESS TOURNAMENT- ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2015». 
 
1.  ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
    Φ.Ο.ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ,   Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. 
 ΚΑΠΑΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  – ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 
 
2.  ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο   ΑΙΟΛΙ∆ΕΣ στα  Καλύβια Πεζούλας 
της Λίµνης Πλαστήρα του Ν. Καρδίτσας   -  http://www.aiolides.gr 
 
3.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Το σύστηµα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι Ελβετικό 6 γύρων, σε δύο 
οµίλους, µε αξιολόγηση ΕΛΟ της Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. 
Η ∆ιεύθυνση Αγώνων µπορεί να αλλάξει το σύστηµα, ανάλογα µε τον τελικό 
αριθµό συµµετεχόντων. 
 
4.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Άφιξη: Τετάρτη   24 Ιουνίου 2015   ώρα :  17.50 
 
Τετάρτη   24 Ιουνίου 2015  ώρα :  18.05  rapid Fischer random  
4 γύρων µε χρόνο σκέψης 9 min +  3 sec 
  
1ος γύρος     Πέµπτη                 25 Ιουνίου 2015    ώρα έναρξης : 18.00 
2ος γύρος     Παρασκευή          26   Ιουνίου 2015    ώρα έναρξης:  10:00 
3ος γύρος     Παρασκευή          26   Ιουνίου 2015    ώρα έναρξης:  18:00 
4ος γύρος     Σάββατο               27  Ιουνίου 2015    ώρα έναρξης:  10:00 
5ος γύρος     Σάββατο               27   Ιουνίου 2015    ώρα έναρξης:  18:00 
6ος γύρος     Κυριακή               28  Ιουνίου 2015    ώρα έναρξης:  11:00 
 
Τελετή λήξης: Κυριακή 28 Ιουνίου 2015    ώρα 14:30 
 
Η ∆ιεύθυνση Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής του προγράµµατος. 
 
 
 
5.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ 
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 75 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας και 
επιπλέον 30” για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, από την πρώτη 
κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική καθ` όλη την διάρκεια 



της παρτίδας. Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα 
χάνει τη παρτίδα. 
 
 
6.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ- ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ- ∆ΙΑΜΟΝΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο µέγιστος αριθµός  των συµµετεχόντων ορίζεται σε πενήντα ( 50 ) αθλητές.  
Η προσέλευση των συµµετεχόντων την ηµέρα των αγώνων, πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί µέχρι τις 17.30, δηλαδή τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη 
των αγώνων. Αθλητής που δεν έχει προσέλθει για να αγωνισθεί µετά την 
πάροδο 15 λεπτών από τον προκαθορισµένο χρόνο έναρξης του κάθε γύρου, 
µηδενίζεται. 
∆ιαµονή (προαιρετικά): Ξενοδοχείο ΑΙΟΛΙ∆ΕΣ , Καλύβια Πεζούλας, Λίµνη 
Πλαστήρα  Ν. Καρδίτσας   http://www.aiolides.gr/ 
Photo Gallery :   http://www.aiolides.gr/limniplastira_foto 
Προσφορά για 3 διανυκτερεύσεις  ανεξαρτήτως κατηγορίας δωµατίου  
στα 20€ / άτοµο / διανυκτέρευση µε πρωινό σε µπουφέ  
στα 30€ / άτοµο / διανυκτέρευση µε πρωινό & βραδινό σε µπουφέ 

* Για παιδιά εως 12 ετών : Κάθε έξτρα κλίνη 17€ / διανυκτέρευση µε πρωινό 
και 27€ / διανυκτέρευση µε ηµιδιατροφή. Για τους ενήλικες ή παιδιά άνω των 
12 ετών ισχύουν οι παραπάνω αναγραφόµενες τιµές . 
Το Σάββατο βράδυ στο Bar-Restaurant του καταλύµατος θα έχει LIVE 
ΜΟΥΣΙΚΗ.  
 
Για κρατήσεις και περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικές µε την διαµονή στην 
δ/νση του ξενοδοχείου :   τηλ: +30 24410-92800 / 92966 , Fax: +30 24410-
92196    e-mail: aiolides@yahoo.gr 
 

 
7.  ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
Πριν την κλήρωση του 1ου γύρου οι συµµετέχοντες κατατάσσονται µε σειρά 
ΕΛΟ Ε.Σ.Σ.Κ.Ε 
 
 
8.  ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
Η τελική κατάταξη καθορίζεται σύµφωνα µε τους βαθµούς. 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια άρσης της 
(11)The results of the players in the same point group (Αποτέλεσµα τουρνουά 
ισόβαθµων) 
(37) Buchholz-Tie Breaks (with variable parameter) (0,0 N,Y,0,N)  
(52)Sonneborn – Berger Tie –Break (0,0,Ν,Υ,0,Ν,Ν)  
( 8) FIDE Tie-Break Progressive score ( Άθροισµα προοδευτικής 
βαθµολογίας) 
 
9.  ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ 
Θα δοθούν σε όλους τους συµµετέχοντες. 
 
10 . ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 
Οι αγώνες γίνονται σύµφωνα µε την Αθλητική νοµοθεσία,  και την Προκήρυξη 
των αγώνων µαζί µε τα παραρτήµατά της.  
Για ότι δεν προβλέπεται από τους παραπάνω κανονισµούς ή από την 



Προκήρυξη, αρµόδιοι είναι οι ∆ιευθυντές των αγώνων. 
Όποιος ηττηθεί µία φορά χωρίς αγώνα, θεωρείται ότι αποχώρησε εκτός αν η 
απουσία είναι  αιτιολογηµένη. 
Επιτρέπεται σε κάθε αθλητή µία εξαίρεση απόλυτα αιτιολογηµένη. 
 
11.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ: 
Γιώτα Βαϊοπούλου   τηλ : 6977419923       
∆ηλώσεις συµµετοχής έως  ∆ευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και µέχρι την 
συµπλήρωση του προβλεπόµενου αριθµού συµµετεχόντων στο e-mail: 
esskechess@gmail.com   µε απαραίτητα στοιχεία: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ , Α.Μ. ΕΣΟ , ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, E-MAIL. 
 
12.  ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ:  
Ιππασία , Τοξοβολία, υδροποδήλατο θαλάσσης, πεζοπορίες. 
 
 
 
Η πρόεδρος  του  Φ.Ο.Κ.                                Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Σ.Κ.Ε.                                
 
 
    Νιάκα  Ρούλα                                                   Στασινός  Παναγιώτης                                        
 


