
Ανοιχτό Διεθνές Τουρνουά 

Σ.Ο. «ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»  2017 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ ΑΞΙΑΣ 2650€ 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Σ.Ο. «ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
 

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Σκακιστικό Εντευκτήριο Σ.Ο. Αμπελοκήπων – Σ.Ο. Θωμάς 

Γεωργίου «Chess Square», Διεύθυνση: Μακρυνίτσας 3, κάθετος λεωφόρου Πανόρμου 

έναντι Αγίου Δημητρίου, Tηλ. 210-6451538 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ:  
- με ΜΕΤΡΟ σταθμός «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» 
- με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 813, 602,610,651,653 (τοπικά) & 046 (αφετηρία Μουσείο) Ε6,Ε14,Χ14,550, 
Α7,Β7,Β5,230,550,813  
- με ΤΡΟΛΕΪ 7,8,10,13,14,18,19 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 9 γύρων με διεθνή αξιολόγηση. 

Ισχύουν οι κανονισμοί FIDE & ΕΣΟ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 1ος γύρος Ώρα 17:30 

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2ος γύρος Ώρα 17:30 

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 3ος γύρος Ώρα 17:30 

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 4ος γύρος Ώρα 17:30 

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 5ος γύρος Ώρα 17:30 

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 6ος γύρος Ώρα 10:30 

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 7ος γύρος Ώρα 18:00 

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 8ος γύρος Ώρα 17:30 

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 9ος γύρος Ώρα 17:30 

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου Τελετή Λήξης Ώρα 22:00 

Επιβεβαίωση συμμετοχής με φυσική παρουσία στο χώρο των αγώνων μέχρι τις 16:30 

στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 ή τηλεφωνικά στο 210-6451538. 



ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά +30 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση μέχρι την 40η και 

πρόσθετο χρόνο 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας με 30 sec/κίνηση. Η 

καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. 

Σκακιστής–σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60 λεπτών 

από την έναρξη των αγώνων, θα χάνει τον αγώνα. 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 45€. 

Το παράβολο συμμετοχής θα κατατεθεί στο λογαριασμό του συλλόγου  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΙΒΑΝ: GR2501720540005054085988621 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

Ανώτατο όριο συμμετοχών 80. 

ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

α) Αποτελέσματα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους) 

β) Buchholz cut-1 

γ) Bucholz  

δ) Sonneborn Berger 

ε) Κλήρωση 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Για όσους συμμετέχοντες επιθυμούν να φιλοξενηθούν στο 

ξενοδοχείο των αγώνων το κόστος διαμονής είναι: 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  

“Marina Athens Hotel” Βούλγαρη 13, Αθήνα 210-5200660  

Τύπος δωματίου 

Κόστος φιλοξενίας κατ’ 

άτομο με πρωινό και 

ένα γεύμα 

Δίκλινο 20 ευρώ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ξενοδοχείο και τις κρατήσεις 

επικοινωνήστε με τον κο. Αχιλλέα Μητσάκο, τηλ: 6942463100 ή 210-6812422. 



ΕΠΑΘΛΑ: Θα δοθεί κύπελλο στον πρώτο νικητή και μετάλλια στον δεύτερο και τρίτο, 

καθώς επίσης και στην πρώτη νικήτρια. Επίσης θα δοθούν μετάλλια στις ειδικές 

κατηγορίες (πρώτοι). 

Ειδικές κατηγορίες: 

α) κάτω των 18 (αγόρι & κορίτσι), β) με elo < 1800, γ) βετεράνων (>50 ετών), δ) 

γυναικών 

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών ανά ειδική κατηγορία: τρεις (3). 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 

Γενικής Κατάταξης Ειδικές κατηγορίες 

1
ος

 νικητής 900 1
η
 γυναίκα 100 

2
ος

 νικητής 650 1
ος

 < 1800 100 

3
ος

 νικητής 450 1
ος

 Βετεράνος 100 

4
ος

 νικητής 250   

Τα χρηματικά έπαθλα που θα δοθούν στους νικητές του τουρνουά είναι σε ευρώ (€). 

Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται ισόποσα σε περίπτωση ισοβαθμιών. 

Παίκτης που δικαιούται πάνω από ένα έπαθλο ή συνδυασμό αυτών λαμβάνει το 

μεγαλύτερο. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλεφωνικά: στο σύλλογο 210-6451538, στον κο. 

Πάρη Νικολαΐδη (+30)6981796044, στον κο. Αχιλλέα Μητσάκο (+30)6942463100 ή 

(προτιμότερα) ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPMreHg_SH_OHj1-
JJgH81LnCK6aC5lv9uOr1Q99_4J20QdQ/viewform 

Το τουρνουά θα καλυφθεί από το διαδικτυακό τόπο: www.chesssquare-club.com, οι 

κληρώσεις θα δημοσιεύονται και στο www.chess-results.com 

ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Δεν επιτρέπονται οι αναβολές των αγώνων. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν 

δεκτές σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και 

αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. Θα δοθεί και μία εξαίρεση μισού πόντου 

μόνο για τον 1ο Γύρο. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του υπόψη γύρου. 

Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα είναι 

τριμελής. Από την Επιτροπή θα εξαιρούνται όσα μέλη της έχουν σχέση με τους αθλητές 

που εμπλέκονται στην ένσταση. Η σύνθεση της Επιτροπής θα καθορισθεί πριν την 

έναρξη του τουρνουά με μέριμνα του Επικεφαλής Διαιτητή. Το παράβολο ένστασης 

ορίζεται στα 100€ και μπορεί να κατατεθεί στο Διευθυντή Αγώνων ή στον Επικεφαλής 

Διαιτητή. Αν η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της 

διοργάνωσης. 

http://www.chesssquare-club.com/
http://www.chess-results.com/


ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η 

Διεύθυνση Αγώνων. 


